OSCAR: UN SUFLU
POLITIC NOU A
STINS CELE 90
DE LUMÂNĂRI
Ce să mai zic despre Oscaruri? Deja ﬁecare are o
părere. De la un an la altul
înțelegi tot mai clar că nu se
dau celor mai bune ﬁlme.
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CUM CITIM
O CRONICĂ

DESPRE OAMENI ȘI UNICORNI

În cei trei ani, conform
sistemului Bologna, nu e
timp și energie pentru a
discuta cu viitorii artiști și
alte subiecte atât de
necesare în profesiune, pe
lângă construirea unui
personaj sau spectacol.
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În Calabria, unul dintre cele mai recente romane
scrise de Peter S. Beagle, reprezintă întoarcerea
scriitorului la lumea pe care o cunoaște cel mai
bine, cea a unicornilor. PAGINA 2
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Despre oameni și unicorni
În Calabria, unul dintre cele mai recente
romane scrise de Peter S. Beagle, reprezintă
întoarcerea scriitorului la lumea pe care o
cunoaște cel mai bine, cea a unicornilor. De
data aceasta însă, Beagle alege să-și plaseze
acțiunea romanului nu într-un univers
fantastic, ca de basm, ci, așa cum reiese și din
titlu, în recognoscibilul sud al Italiei, populat de
personaje pitorești, dar nicidecum deprinse
să-și ducă existența în preajma licornelor.
FLORIN IRIMIA

Claudio Bianchi este un fermier
ursuz, nu foarte bătrân (de fapt
nu are nici cincizeci de ani, dar el
așa se consideră) și care, de când
la părăsit soția, pentru un motiv
ce nu va deveni clar decât pe par
cursul lecturii, preferă să trăiască
în compania animalelor decât so
cializând cu alți oameni. Are un
țap bătrân, deși, spre deosebire de
Claudio, el nu pare așa, un câine
cam de aceeași vârstă cu a ța
pului, trei vaci și tot atâtea pisici,
dintre care una nare nume, iar
alta are doar trei picioare. Când
nu vorbește cu ele, Claudio scrie
poezii pe care uneori le mai recită
vacilor, deși nar recunoaște pen
tru nimic în lume lucrul ăsta. Nu
că le citește vacilor poezii, asta
recunoaște, ci că poeziile sunt
creații proprii. Când totuși mai
schimbă o vorbă cu câte o ființă
umană, ea pare să fie de cele mai
multe ori cu poștașul, Romano
Muscari, care îl vizitează regulat,
atât din plăcerea de al tachina,
cât și mânat de o oarecare grijă pe

care, în secret și fără so înțeleagă
nici el, io poartă fermierului.
Claudio îl tolerează, deși, dacă ar
fi după el, poeziile, răsadurile și
animalele, nu neapărat în ordinea
asta, iar fi mai mult decât sufi
ciente, atâta vreme cât „universul
și Claudio Bianchi conveniseră cu
multă vreme în urmă să se lase în
pace reciproc, iar el era recunos
cător, știind foarte bine că rar
ajungi la o asemenea învoială și
rar se respectă“.
Asta până întro dimineață,
când Claudio se trezește cu un
unicorn în vie. O femelă unicorn,
mlădioasă, grațioasă și ageră, de
un albauriu și ochi întunecați,
care aveau întunecimea „unei pă
duri de brazi în lumina lunii“. Nu
nechează, căci unicornii nu sunt
cai cu corn în frunte, ci mai de
grabă scoate din când în când un
„sunet de apă curgătoare“. Clau
dio o va numi La Signora. Din res
pect. Iar La Signora pare să fie
gestantă.
Primul efect al apariției licor
nei pe pământul său e că fermie
rul se reapucă de scris poezii. Și

nus deloc rele. Al doilea efect e că
devine mai motivat – sau cel pu
țin mai interesat – de ziua de mâi
ne. „Oare mă va vizita și azi?“ se
întreabă el în fiecare dimineață.
„Oare va veni și mâine?“ se gân
dește în fiecare seară. „Și de ce a
ales să vină tocmai la mine? E ăsta
un semn? O prevestire? Ce are să
se întâmple deacum încolo?“
Claudio devine mai ager, mai pre
zent în propria lui viață. Nu e clar
dacă această schimbare va atrage
după sine și interesul unei tinere
femei pentru el, cert e că sora lui
Romano, Giovanna, începe săl vi
ziteze tot mai des, mai întâi sub
pretextul livrării corespondenței
poștale, dar, din momentul în care
Claudio îi împărtășește secretul
său, și pentru, sau mai ales pentru,
a se interesa de soarta licornei,
care da, cu siguranță e gestantă.
O CARTE MINORĂ,
DAR SCRISĂ CU O MÂNĂ
DE MAESTRU
Șiatunci, își pun cei doi întreba
rea, unde e tatăl? Unde e tatăl celui
nou, atâta timp cât „unicornii nu
sunt ca motanii, care umblă bram
bura și se împerechează cu orice
mâță în călduri – asta în cazul în
care unicornii intră în călduri“.
În poate cel mai impresionant
și mai plin de tandrețe moment al
romanului, întro noapte rece, cu
ploaie și vânt, îl vedem pe Claudio
Bianchi moșind licorna care a in
trat în travaliu. Și nu numai că a
intrat în travaliu, dar, oricât de ne
muritoare ar fi ele, până și licor
nele pot întâmpina probleme la
naștere, iar Claudio, care nu se
află prima oară în ipostaza asta,
înțelege că puiul, „copilul“, cum îi
spune el, va ieși deandoaselea.
Așa că, cu grija infinită pe care io
poartă și priceperea care îi vine nu
știm de unde, Claudio va manevra
fătul în așa fel încât să vină pe
lume cum trebuie. Apoi, extenuat
de puteri, va adormi la picioarele
licornei, alături de „mânzul“ proas
păt fătat, cu sentimentul că uni
cornul oferea „protecție și căldură
pentru toți trei“.
Din păcate însă, zilele tihnite,
atât ale lui Claudio și ale Giovan
nei, cât și ale licornei și puiului ei,
sunt numărate. Curând, secretul
lor va fi aflat de întreaga Calabrie.
Jurnaliști, televiziuni, reporteri,
paparazzi, agenții de protecție a

animalelor, cu toții se vor perinda
pe la ferma lui Claudio în dorința
de a surprinde în fel și chip li
corna sau măcar de a afla de la
Claudio câte ceva despre existen
ța ei. Dar licorna nu se va arăta ni
mănui, iar Claudio va poza în
nătărău, un fermier simpluț, care
nu pricepe de ce, dintro dată,
lumea e convinsă că un unicorn
șiar duce traiul pe pământurile
sale. Cu timpul, vânătorii de sen
zațional își vor pierde interesul șil
vor lăsa în pace. Nu însă și ’Ndran
gheta, careși face și ea apariția,
pretinzând nici mai mult, nici mai
puțin ca ferma săi fie vândută, ca
să poată organiza pe pământul lui
Claudio o vânătoare de unicorni.
Cum le va face față Claudio și care
vor fi urmările refuzului său nu
vom dezvălui aici, lăsândui citi
torului plăcerea de a descoperi
singur atât rezolvarea conflictu
lui, cât și explicarea tuturor celor
lalte mistere, de ce trăia Claudio

în cvasiizolare, cum de se price
pea la moșit și mai ales unde se
afla tatăl micuțului unicorn.
În Calabria este o carte mi
noră, dar scrisă cu o mână de ma
estru. Autorul știe cum să umble la
sufletul cititorului, concentrând
vechiul dicton dickensian make
them laugh, make them cry, make
them wait în doar 174 de pagini.
Drame personale ținute sub cheie,
adevărate crevase ale durerii în
aparent plata existență umană, iu
biri pline de tandrețe întro lume
violentă, agitată și cinică, magia
ființelor cu corn – călători popo
siți aici dintrun alt timp, ca un fel
de versiune ideală a oamenilor,
toate își dau mâna pentru a crea o
poveste cu tâlc care spune ceva im
portant despre noi cu tot ce avem
mai bun și mai rău de oferit. SDC
Peter S. Beagle, În Calabria,
colecţia „Biblioteca Polirom“,
Polirom, 2017
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OSCARURILE AU LUAT FORMA APEI

Un suﬂu politic
nou a stins cele
90 de lumânări
Ce să mai zic despre Oscaruri? Deja ﬁecare are o părere. De la un an la altul
înțelegi tot mai clar că nu se dau celor mai bune ﬁlme. E vorba despre
industrie, despre bani, despre cât de puternic e distribuitorul (de asta a intrat
anul acesta printre nominalizări Call Me by Your Name, ﬁlmul lui Luca
Guadagnino, pentru că fusese achiziționat de Sony Pictures Classics).
E despre gusturile și simpatiile membrilor Academiei Americane de Film
(AMPAS). Tehnic vorbind, scenariștii votează premiul pentru scenariu,
scenograﬁi premiul pentru scenograﬁe ș.a.m.d., iar toți aleg cui să dea
Oscarul pentru cel mai bun ﬁlm. De doi ani academia a început să
primească și membri mai tineri, dar, aleși după principiul diversității,
e normal să te aștepți ca ei să-și voteze clienții.
IULIA BLAGA

Pentru mine, a 90a ediție a însem
nat momentul dezvrăjirii. Nu pen
tru că a câștigat The Shape of
Water, un montaj insipid și scump
din lucruri luate de prin alte părți
și de un lirism mimat, ci pentru că
ceremonia din 4 martie 2018 mi sa
părut mai falsă ca niciodată. Holly
woodul na dat niciodată pe afară
de sinceritate. Până anul trecut,
Harvey Weinstein stătea ca nașul
mare la ceremonie și filmele pro
duse sau distribuite de el aveau
printre cele mai multe nominali
zări. Acum Hollywoodul sa răsucit
180 de grade, AMPAS la scuipat
afară pe Weinstein și toată suflarea
debordează de efervescență libe
rală. La gala din 4 martie au fost
aduse mai multe actrițe pe scenă
decât de obicei, montajele din filme
conțineau aproape numai frag
mente relevante pentru emancipa
rea feminină (femei care se revoltă,
care pun bărbații la punct, care
spun chestii importante), iar întrun
elan reparator organizatorii au
deschis larg poarta marginaliza
ților. Au inclus în program și un
montaj cu clipuri din filme de răz
boi, adăugând pe un carton că aduc
omagiul lor soldaților americani
aflați în misiune.
Actorii Lupita Nyong’o (năs
cută în Kenya) și Kumail Nanjani

(născut în Pakistan) au spus că
sunt „dreamers“ și că sunt alături
de semenii lor necunoscuți ame
nințați de Trump cu expulzarea.
„Dreamers“ sunt numiți tinerii pro
tejați de programul guvernamental
Daca (instituit în mandatul lui Ba
rack Obama), care le permite celor
veniți ilegal în SUA pe când erau
copii să poată locui temporar, să
studieze și să muncească în SUA.
O SCENOGRAFIE DE
UN PROST GUST DEPLIN
Unul dintre producătorii anima
ției Coco (film mexican despre
lumea morților) a vorbit despre
„marginalizații care au nevoie să
fie auziți“. Cineva malițios (nu eu!)
sar putea întreba dacă nu se re
ferea cumva la morți, doar ei au
mai rămas neincluși.
Senzația mea e că Una mujer
fantastica, un film foarte bun de
spre o femeie trans interpretată
de prima actriță transsexual din
Chile, nar fi luat Oscarul pentru
film străin dacă ar fi fost nomina
lizat anul trecut sau acum doi ani.
Oscarul e însă pe merit, era cel
mai bun de pe listă.
Mișcările #metoo & Times Up
au fost reprezentate printrun
montaj cu replici din filme și de
clarații, plus un moment solemn
în care Salma Hayek, Annabella
Sciorra și Ashley Judd au spus

cuvinte pline de elan revoluționar
pe scenă, moment considerat isto
ric de „Vanity Fair“. Cele trei ac
trițe lau acuzat anul trecut pe
Weinstein de hărțuire sexuală.
Frances McDormand lea ridi
cat în picioare pe femeile nomina
lizate la actuala ediție și lea spus
doar atât: „inclusion rider“ (unii au
înțeles „inclusion writer“). Actrița
se referea la o chichiță legislativă
descoperită recent care le permite
starurilor să pretindă ca în echipa
unui film să fie peste 50% per
soane angajate după principiul
diversității. La Balul Guvernatoru
lui de după gală, lui Frances McDor
mand ia fost furat Oscarul de pe
masă de un tip care, până a fost
prins, a și apucat să pună un filmuleț

cu el și Oscarul pe net. Mi sa părut
un gest foarte feminin când McDor
mand ia rugat pe polițiști săi dea
drumul omului.
Ceremonia transmisă de pos
tul american ABC a fost urmărită
în acest an de 19% mai puțini te
lespectatori ca în 2017. De pe sce
na de la Dolby Theater, cu o sce
nografie de un prost gust deplin,
gazda Jimmy Kimmel a privit,
printre glume cam răsuflate, cum
gala se scufundă încet. Cele mai
interesante au fost calupurile de
clipuri care au precedat cele mai
importante nominalizări, reme
morând istoria filmului american.
Alt lucru bun a fost că AMPAS a
invitat pe scenă actori despre care
uitase în anii trecuți. Eva Marie
Saint (Oscar pentru On the Wa
terfront, 1954), frumoasă și co
erentă, nea pus în vedere că e mai
în vârstă decât Oscarurile (are 93
de ani). Rita Moreno (premiată
pentru West Side Story, 1961) a
purtat aceeași rochie ca în 1962,
iar Christopher Walken (Oscar
pentru The Deer Hunter, 1978) a
ridicat sala în picioare.
Ce am mai remarcat? Înainte
de spiciul de mulțumire, pre
mianții pun statueta pe jos. Colegi
și colege își dau pupici pe vâr
ful buzelor. Ideea de a mulțumi

OSCAR 90
Cel mai bun film: The Shape of Water/ Forma apei
Actor în rol principal: Gary Oldman (Darkest Hour/ Darkest Hour. Ziua decisivă)
Actriţă în rol principal: Frances McDormand (Three Billboards outside Ebbing, Missouri/ Trei panouri în afara
orașului Ebbing, Missouri)
Actor în rol secundar: Sam Rockwell (Three Billboards
outside Ebbing, Missouri/ Trei panouri în afara orașului
Ebbing, Missouri)
Actriţă în rol secundar: Allison Janney (I, Tonya)
Regizor: Guillermo del Toro (The Shape of Water/
Forma apei)
Lungmetraj de animaţie: Coco, de Lee Unkrich
Scenariu original: Jordan Peele (Get Out)

prostimii că plătește bilet la fil
mele hollywoodiene a continuat.
Dacă anul trecut au fost aduși
niște săraci în Dolby Theater,
întrun moment surpriză, de astă
dată un grup de celebrități au în
trerupt proiecția dintrun cinema
de vizavi ca să dea prostimii bom
boane și hotdogi. Ca atunci când
boierul duce o felie de tort ță
ranului la bordei.
Fiecare a primit câte o felie de
tort și la gală, să nu plece supărat.
James Ivory a luat primul Oscar
ca scenarist, la 89 de ani (a fost
din păcate singurul premiu pen
tru Call Me by Your Name), Roger
Deakins a luat pentru Blade Run
ner 2049 primul Oscar, după 14
nominalizări, Sam Rockwell a
ieșit în sfârșit în față, iar Get Out!,
thriller horror independent pe
teme rasiale, a fost blagoslovit și
el cu un premiu. Dunkirk (unul
dintre cele mai bune filme de anul
trecut) a luat doar premii tehnice.
Pe mine, una, nu ma rupt inter
pretarea lui Frances McDormand
în Three Billboards outside Eb
bing, Missouri.
Deși premiile de anul ăsta au
fost previzibile, Oscarurile pre
tind că se înnoiesc. Numai Meryl
Streep rămâne legată de scaun an
de an, fie că merită, fie că nu. SDC

Scurtmetraj de animaţie: Dear Basketball, de Glen
Keane, Kobe Bryant
Scenariu adaptare: James Ivory (Call Me by Your Name/
Strigă-mă pe numele tău)
Imagine: Roger Deakins (Blade Runner 2049)
Montaj: Lee Smith (Dunkirk)
Scenografie: Paul D. Austerberry, Jeffrey A. Melvin,
Shane Vieau (The Shape of Water/ Forma apei)
Montaj sunet: Alex Gibson, Richard King (Dunkirk)
Coloană sonoră: Alexandre Desplat (The Shape of Water/ Forma apei)
Melodie originală: Remember Me din Coco (compusă
de Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez)
Efecte vizuale: John Nelson, Paul Lambert, Richard R.
Hoover, Gerd Nefzer (Blade Runner 2049)
Film vorbit în altă limbă decât engleza: Una mujer fantastica/ O femeie fantastică de Sebastian Lelio (Chile) SDC
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Frumoase noi dovezi
ale prostiei omenești
Sa făcut tot ce a fost românește
posibil pentru o nouă săptămână
bogată în harfe.
În fața județenei de partid (cum
care partid?) din Constanța, mâini
criminale au înălțat, profitând de
zăpada căzută din abundență (și
lăsată așa, în plata Domnului), un
om de zăpadă în formă de penis.
Gest urât de revoltă falică la adre
sa partidului. Până la această oră,
cei vinovați nau fost dibuiți, dar
tragem nădejde.
Ministrul Finanțelor din țara
noastră, un domn pe prenume
Orlando a fost foarte surprins
să afle că la Fiscul nostru cel de
toate zilele declarațiile online se
depun la etajul doi. Mirarea mi
nistrului Orlando este explicabilă.

Dumnealui este pesedist, îi vin di
plomele pentru înalte studii prin
curier, fără să dea pe la școală, și,
pesedist fiind, este detașat de ma
sele largi, populare.
Marele iubitor de artă Codrin
Ștefănescu (rafinat om de cul
tură) avea în casă un Grigorescu
furat de la Deva. Situație reproba
bilă pentru un pesedist de aseme
nea anvergură (gurile rele zvo
nesc totuși că anvergura domnu
lui Codrin mai scade iarna, pe
frigurile astea).
Indiscutabil, harfa săptămânii
vine de la Bascov, județul Argeș.
Argeșenii au dat SMSuri de pe te
lefoanele de serviciu pentru ca an
samblul Doina Bascovului să câș
tige o întrecere televizată – unde
altundeva? – la Măruță. Nota de

plată încă se calculează, dar pare
să atingă fără probleme un miliard
de lei vechi (scump!). Primarul a
menționat că sa euforizat și nu șia
dat seama că au dat prea multe
SMSuri. Important e, însă, că au
triumfat în întrecerea măruțiană.
Primar ales douăzeci de ani la rând
de cetățenii din localitate, da.
Debandadă în județul Vaslui!
Postul de poliție din localitatea
Fetești a fost incendiat. Prompte,
forțele de ordine au luat urma pi
romanului. Sa inaugurat o an
chetă și, plecând de la dârele de
benzină lăsate de piroman, ușor
ușor se va strânge lațul în jurul
făptașului.
Primarul capitalei țării noas
tre, doamna Gabriela Vrânceanu
Firea Pandele, a inaugurat utilajele

De primăvară
Întrun mall din marginea
orașului, aglomerație, omor. Ob
serv căs mult mai multe mămici
cu copii decât de obicei. E cam
frig afară, nau unde săi ducă, îi
plimbă peacolo probabil. Sau o
fi de la mărțișoare. „Cei aia,
mami, căluțu’?!“ „Da, mami,
căluțu’, zi și tu: căluțu’“ „Nu, nu,
caca, nu pune mâna!“ „Nu, nu,
nai voie, vine domnu’ și ne bate“ –
arătând înspre mine (iam zâm
bit copilului, iam făcut din ochi,
să no creadă pe măsa)... „Nu
știu cei aia, mami. O cutie.“

dacă face cineva „bau“ cât te uiți
concentrat întro carte, te scapi pe
tine de spaimă. Când să ies, din
puhoiul de oameni de pe culoar,
se desprinde o mămică, târând un
copilaș de mână. Îmi zic bucuros
în minte: „Uite și o mamă care îi
arată copilului cărț’“. Femeia nici
nu ajunge în dreptul casei, doar
bagă nasul pe ușă:
— Pliculețe aveți?
Doamna de la casă dă din cap,
cu regret, că nu. Mă și mir că nu
avea pliculețe.
***

Intru întro librărie spațioasă,
frumos aranjată, burdușită de
cărți. Lumina, cam slabă față de
restul mallului. Și pustiu. Absolut
nici un om, în afară de o doamnă
în vârstă, cu privire obosită, la
casă. Îmi fac curaj, mă strecor
printre rafturi, mă uit prin cărți.
Cumva e o atmosferă plăcută, dar,

Am sunato pe mama săi spun la
mulți ani. Șiam întrebato dacăi
la fel de frumos și acasă. Iar ea mia
spus că „gâlgâie apa pe drum“. Și
expresia mia amintit brusc de fe
ricirea aia infinită – care nici nu
știam cum se cheamă și nici numi
puneam problema să aibă vreun

de topit zăpada. Poetă la bază, Firea
a declarat: pui zăpada aici/ și ea/ se
topește. Dincolo de poezie, sa re
marcat căciula. Căciula arăta ca și
cum ar fi vie. Poetaprimar a men
ționat că a luato din buza pârtiei
Sorica, plătind pentru ea mai puțin
de douăzeci de euro. Aveau și pe
gri, dacă vă bate gândul.
Titlu superb, ca pe vremuri,
în presa românească pentru o în
tâmplare banală. Iată: Un comi
sarșef al biroului de combatere a
crimei organizate Timișoara a fost
oprit pe aeroportul Henri Coandă
din București în timp ce se în
drepta spre avionul care urma să
îl ducă la Timișoara, el fiind sus
pectat că a furat o brățară.
Cu ocazia zilelor de 1 și 8
martie, o bibliotecară din Boto
șani a scos în comerț mărțișoare
cu usturoi. Bibliotecara a consta
tat că oamenii sunt oarecum ui
miți că există așa ceva.
Tot din comerț, de data aceas
ta de la Cluj, se pot achiziționa și
Amețișoarele. Acestea sunt mărți
șoare care țin cont de condițiile
meteo dificile din această pseudo

***

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI
ŞI PERSONAJE
nume ori vreo definiție; doar o
simțeam – a primelor zile de pri
măvară, când salegea dintre no
roaie, pe lângă gard, o cărare
uscată de mers desculț și de ur
mărit flota personală cu bărci de
hârtie aruncate în vâltorile șan
țului, păzindule de copiii care
aruncau în ele cu pietre, iar unele
ajungeau atât de departe, până la
pârâul de la marginea satului,
moment în care le mai urmăream
o vreme cu ochii, îmi ștergeam
nasul cu mâneca, mă întorceam
acasă și până noaptea înainte să
adorm mă întrebam întruna: „Oa
re până unde or fi ajuns?“.

Șimi mai amintesc o după
amiază fabuloasă de tihnă în co
pilărie, când tot ceam făcut ore
întregi a fost să vânez un greier
de pe malul șanțului opus casei
mele.
Lam văzut cum o taie în pă
mânt, am trecut drumul, am des
chis poarta, am luat o cană cu
apă, mam întors șiam turnato
în gaură. Tot căram apă cu cana
din curte – o secundă nu ma dus
capul să vin cu găleata –, turnam
și așteptam greierul să iasă.
Ca săl prind în palmă și săi
spun chestia aia cu „Cricricri!/
Toamnă gri/ Nu credeam co să
mai vii“. Deși era vară și cald ca
acum. Nici după zece căni nu
ieșise, dar eu naveam niciun dead
line, mi se părea căl pot aștepta
și o viață.
Țin minte cum mă uitam fix,
nemișcat, în buza dintre umbră
și lumină, cu palmele făcute
căuș. Dacă nam ști de Zen, aș
spune că lam inventat eu atunci.
Mai stârneam curiozitatea câte

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe
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ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE
primăvară. De sfoara albroșie
atârnă o sticluță cu palincă daia
bună, de casă. Ardelenii și arde
lencele le poartă cu mare plăcere.
Fălinduse, ei beau din ele.
Un alt necaz pe capul bieților
timișoreni! Aceștia au constatat
deasupra localității lor porțiuni
în care cerul pare că varsă lacrimi
roz. Fenomenul nu a putut fi elu
cidat.
Poate e util să menționăm că
Timișoara a fost și orașul în care
sa consacrat marele nostru revo
luționar și specialist în reptilieni
Lorin Fortuna (care altfel era,
bineînțeles, moldovean, născut la
Rădăuți).
Deocamdată, atât. SDC

unui trecător care mă scotea din
transă, mereu cu aceeași între
bare:
— Măi, da’ ce faci tu acolo?
Răspundeam mereu la fel, în
șoaptă:
— Prind un greier.
Și nimeni nu mai lungea
vorba, nu insista. Trecătorii erau
mulțumiți și lămuriți definitiv de
răspuns, păreau că înțeleg și res
pectă preocuparea mea, spu
nânduși în sine: „Aaa, păi acu’ are
noimă. Copilu’ ăsta nui tâmpit –
cum credeam –, prinde greieri,
face ceva important, săl lăsăm în
pace“.
Și după ore de Zen, de cărat
apă cu cana, greierul a ieșit, a tras
o gură de aer, șia stors antenele,
iar eu lam prins și lam băgat
întro cutie de chibrituri special
golită pentru moment. Lam scu
turat de vreo câteva ori în cutie, la
ureche – poate cântă. Na cântat.
Nu iam mai spus poezia cu „ve
cina lui furnică“ și „acum joacă,
dacăți vine“. Mi sa făcut nu știu
cum milă de el și iam dat drumul
în iarbă. SDC
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Elite ca la noi
Am insistat și insist pe o idee
(fixă): faptul că România de as
tăzi se găsește în starea jalnică
pe care o știm cu toții din pricina
celor numiți generic „comuniști“.
De fapt ei reprezintă o rețea apro
ximativă, spongioasă, adaptabilă,
profund amorală și străină de
orice formă de patriotism. Rețea
ua, țesută sub patronajul sovietic
în anii 19401950, sa perpetuat
până azi și reprezintă cauza prin
cipală a înapoierii României, o
țară care a avut măcar șansa să fie
plasată în Europa, în proximita
tea prosperității occidentale, din
care mai ciugulește și ea, găina
chioară a Uniunii Europene, câte
un bob, două. Altfel, mare di
ferență între România comunistă
și România pesedistă nar fi fost.
Iar unul dintre motivele acestei
situații e eliminarea și/ sau aser
virea elitelor din România, pro
ces început atunci, în 1947, și

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI
continuat întro formă atenuată
până azi. Și mâine.
Era limpede că, odată ajunși
la putere, comuniștii noștri vor
elimina tot ce însemna elită con
ducătoare în perioada monar
histă – pe de o parte pentru că
uciderea ritualică a vechiului
conducător (reală sau în efigie) e
o metodă certificată de validare a
noii puteri, iar pe de altă parte fi
indcă regimul comunist, popular
și muncitoresc, nu agrea foarte
tare păturile superioare. Și mai
era și sentimentul de atotputer
nicie al slugii cocoțate pe tron,

combinat cu conștiința (repri
mată și supracompensată) a im
posturii sale, cu teama că vreo
dată cei îndreptățiți să conducă,
să îndrume, să educe îl vor răs
turna iarăși, cu un șut în fund, pe
uzurpatorul politruc. (Aștept și
astăzi săl văd primind șutul ace
la în fund, dar cu mai multă îndo
ială decât acum 25 de ani.)
Așadar, la începuturile lor,
comuniștii au eliminat elitele fos
tului regim, de la oameni politici
până la profesori universitari, de
la economiști până la scriitori și
artiști. Ierarhic, cei ce reprezen
tau o amenințare mai serioasă au
fost tratați cel mai dur. Mulți oa
meni politici de seamă ai Româ
niei – inclusiv făuritori ai Marii
Uniri – au murit în închisori. Unii,
mai tineri și mai puțin periculoși,
au scăpat și au dus o existență
cvasianonimă în lumea slugilor
ajunse la putere. La fel sa întâm
plat cu intelectualii, categorie
care ia deranjat mereu pe stăpâ
nii cei noi ai țării, nu în ultimul
rând dintrun complex de inferio
ritate și din aceeași teamă a im
postorului. De aceea intelectualii,
chiar și atunci când au pactizat cu

Totuși de ce organizează
Dragnea un congres PSD?
Când Dragnea a anunțat luna
trecută că vrea congres, nimeni
na înțeles care e de fapt scopul
reuniunii. Faci congres când
alegi noua echipă de conducere a
partidului. Sau când lansezi can
didatul la președinție. Sau când e
o chestiune arzătoare pe agenda
publică și vrei so tranșezi în
forul cel mai înalt al partidului.
Inițial, Dragnea a dat de înțeles
căși pune mandatul pe masă sau că
va cere măcar vot de încredere. Dar
nimic din cea zis Dragnea nu se în
tâmplă la congresul de sâmbătă. În
schimb, vor fi alegeri pentru cele
lalte funcții de conducere: preșe
dinte executiv, secretar general, vice
președinți. Adică băieți, batețivă
între voi, eu vă privesc din jilțul meu
de lider atotputernic. Nam nici un
amestec, nu știu, nu mă bag.
Ce urmărește de fapt șeful su
prem? Săși întărească poziția în
PSD, dar mai ales săși elimine ad
versarii din interiorul partidului.

Pentru postul de președinte exe
cutiv, în locul lui Bădălău, căzut
în dizgrație, favoriți sunt Marian
Neacșu sau Viorica Dăncilă, per
sonaje din anturajul lui Dragnea.
Până și guralivul Codrin Ștefă
nescu va fi mazilit din funcția de
secretar general adjunct. La înce
putul săptămânii, Ștefănescu a
bătut în retragere, fluturând stea
gul alb după ședința CEx. Joi însă,
apele sau tulburat din nou, iar
Codrin Ștefănescu a răbufnit.
„Eu aș vrea o listă a PSD la
acest Congres, nu lista lui Drag
nea. Dacă actuala conducere ne
va permite să candidăm, noi vom
candida. Și eu, și Șerban Nicolae,
și Nicolae Bănicioiu, și Ecaterina
Andronescu și alți colegi din PSD.
Mi sar părea normal ca decizia să
fie la delegați, nu să ți se îngră
dească dreptul de a candida“, a
spus nervos Codrin Ștefănescu.
Sunt cuvinte grele care arată
starea de spirit din PSD. Faptul că
sunt tensiuni uriașe în partidul

de guvernământul rezultă și din
gestul Ecaterinei Andronescu, care
joi seară încă se gândea dacă va
candida la președinte executiv,
împotriva voinței lui Dragnea.
Până și deputatulmitralieră
se arată consternat de modul în
care se împart funcțiile în partid.
„Aceste alegeri reprezintă o
farsă, pentru că sunt niște numiri
în funcție. În PSD nu sa întâm
plat în ultimii 27 de ani o farsă
mai mare ca asta“, a tunat Cătălin
Rădulescu. Același parlamentar
PSD mai spune că 99 la sută din
tre membrii PSD habar nau de ce
organizează congresul și că tot ce
se întâmplă amintește de anii
1950, cu epurările comuniste.
De ce sa tensionat atât de mult
atmosfera în PSD? Neînțelegerile
nus de azi, de ieri, ci sunt mult mai
profunde. Există o falie, care a apă
rut la un moment dat și care se tot
lărgește. Ne amintim ce sa petrecut
la momentul cu răsturnarea pre
mierului Mihai Tudose. A fost pace

regimul, au fost priviți cu suspi
ciune, supravegheați și împinși
întrun fel de rezervație în care se
bucurau de mărunte libertăți.
După 1989 vechea rețea, țe
sută solid în cei 40 de ani di
nainte, sa mobilizat rapid, reușind
săși păstreze puterea. Sa mode
lat pe măsura noii lumi, dirijândo
și controlândo cu aceleași in
strumente ca odinioară. E drept
că deacum nu mai putea fi vorba
de încarcerarea sau uciderea po
tențialilor inamici, dar nici nu era
nevoie – a fost suficientă ucide
rea în efigie. Prin anii 1990 mă în
trebam de unde venea îndârjirea
feseniștilor, foștii activiști PCR,
împotriva liderului țărănist Cor
neliu Coposu. De ce tocmai el era
ținta celor mai ticăloase și mai
fanteziste campanii de dezinfor
mare și denigrare? Am aflat apoi
că „Seniorul“, unul din ultimii
supraviețuitori ai elitei politice
interbelice, refuzase orice com
promis cu puterea comunistă. Iar
atunci, după 1989, a fost văzut –
pe bună dreptate – ca un poten
țial pericol la adresa rețelei ce se
agăța de putere. Mult mai blând
au fost tratați, în schimb, liberalii

doar pentru că Tudose a dat sem
nalul că nu mai vrea să se bată,
știind că Dragnea are controlul fi
lialelor. Dar ruptura în partid era
evidentă. Sa fumat pipa păcii în
CEx doar pentru că susținătorii
lui Tudose șiau dat seama că stă
pânul e greu de doborât și că lide
rul PSD are de partea sa peste 25
de filiale.
La fel se întâmplă și acum.
Liviu Dragnea controlează cu au
toritate PSD, dar când sunt puse
în joc funcțiile iese cu scandal. Nu
mai contează nici bătălia cu DNA
sau cu statul paralel, pentru că
eliminarea de pe tabla PSD în
seamnă de fapt tăierea de la privi
legii și de la resurse. Una e să fii
secretar general sau vicepreșe
dinte, altceva e să fii un biet par
lamentar.
Dacă tensiunile vor răbufni și
în ziua congresului (și sunt toate
șansele să se întâmple), atunci
PSD are o mare problemă. Un con
gres e un moment favorabil în
viața oricărui partid, nu o arenă
pentru răfuieli interne. Sunt lan
sate proiecte, se transmit mesaje,
lumea e atentă, iar ceea ce petrece
la congres ajunge jos, la membrii
de partid. Vor fi 5.000 de oameni
în sală, iar dacă iese balamuc,
atunci armata PSD din teritoriu
va afla cu siguranță, de la sursă,

5

Radu Câmpeanu și recent răposa
tul Mircea IonescuQuintus, cel
din urmă fiind dovedit colabora
tor al Securității comuniste, deci
șantajabil și, astfel, mai degrabă o
anexă utilă a rețelei decât adver
sar al ei.
Aici, în spațiul puterii poli
tice, se vede cel mai bine perpe
tuarea practicilor longevivei rețe
le de sorginte comunistă. E drept
că politica românească de la 1947
până azi na prea avut ceea ce am
putea numi „elite“. Dar și atunci
când apar personaje cu forță cha
rismatică, cu o anumită dedicație
morală sau măcar „altfel“, ele sunt
eliminate rapid. Nu uit de campa
nia îndârjită dusă în anii 2000 îm
potriva Monei Muscă, unul dintre
puținii politicieni de ținută ai Ro
mâniei. Cariera ei a fost distrusă
în urma dezvăluirii unei colabo
rări cu Securitatea, altfel benignă –
mai ales în comparație cu cea a lui
M. IonescuQuintus, liberal îngro
pat cu onoruri militare și omagiat
inclusiv de vechii tovarăși din
rețea. Căci ceea ce a început dur
în 1947 continuă soft, dar sigur, și
astăzi: alte măști, aceeași piesă, alt
sistem, aceeași rețea. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
tot ce sa întâmplat și care a fost
cauza scandalului.
Momentul în care se desfă
șoară congresul PSD vine întrun
context nu tocmai favorabil parti
dului. Pentru prima dată în ulti
mele 12 luni, PSD scade în sondaje,
iar căderea nu e de unul sau două
procente, ci de peste zece la sută.
Mulți spun că povestea cu sonda
jele lansate în ultimele zile ar fi o
intoxicare și că ar avea legătură cu
congresul partidului. Dacă sâm
bătă ar fi fost alegeri și pentru
șefia PSD, atunci da, intoxicările
ar fi avut un rost. Putea fi un joc
intern pus la cale de tabăra anti
Dragnea pentru a arăta că e ne
voie de o schimbare a liderului.
PSD se duce încetîncet la
vale, însă Liviu Dragnea e preocu
pat de și mai multă putere. Dar
când începe căderea, mai ales la
guvernare, e imposibil so mai
oprești. Vei fi strivit de greutatea
colosului care se prăbușește. SDC

6
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ÎN DIALOG CU HERVÉ ROTEN (IEMJ)

Despre arhive muzicale, digitizare
și „omul-orchestră“ Léon Algazi

Lam întrebat pe Hervé Roten în
cursul unui interviu pentru Radio
Europa Liberă despre numărul

documentelor digitizate și echipa
care lucrează la acest proiect.
La ora actuală, IEMJ are [cata
logate online] circa 83 de mii de
fișiere audio, documente sonore pe
toate suporturile, și circa 220 de mii de
pagini de partituri, fotografii, docu
mente de arhivă (corespondență,
programe muzicale etc.). Nu restau
răm profesional fișierele audio,
doar le digitizăm cu o restaurare
minimală, încercând să nu modifi
căm mult din sunetul original; ex
cepție o constituie doar reeditările
pentru un CD, când, firește, restau
răm și remasterizăm sursa origi
nală. Câți lucrăm la proiect? Echipa
noastră este compusă din cinci per
soane, plus cincișase voluntari, oa
meni care vin să ne ajute o zi sau o
jumătate de zi pe săptămână. Prac
tic, trei persoane nu se ocupă decât
de conservare, digitizare și punere
online a documentelor Institutului,
activitate ce reprezintă, aș estima,
90% din timpul și finanțele noastre;
este o activitate de lungă durată,
costisitoare; necesită spațiu pentru
a stoca arhivele, aparate perfec
ționate pentru digitizare, plus cata
logarea lor și un serviciu infor
matic ce trebuie să țină pasul. Avem
șansa de a fi sponsorizați de Funda
ția pentru Iudaismul Francez, cea

pentru Memoria Shoahului, Fun
dația Rothschild, Halphen și alte
instituții ce ne oferă donații private.

Printre colecțiile cele mai sub
stanțiale ale IEJM se află fondul
Léon Algazi, o personalitate pluri
valentă, născut în 1890 în România
și între ai cărui buni prieteni sa
aflat și Constantin Brăiloiu. Algazi
a avut o viață plină de întorsături
ale destinului, cum mia reamintit
Hervé Roten.
Foarte tânăr a făcut un sejur la
Ierusalim în 1905, a venit în Franța
în 1908 și a învățat la Seminarul is
raelit. Vorbim de un omorchestră:
a devenit rabin, dar în același timp
a fost muzician, sa angajat ca vo
luntar în Franța în Primul Război
Mondial, iar în 1915 a plecat la
București pentru a fonda un ziar
socialist de tendință umanistă
[„Luptătorul“; V.E.], fiindcă avea atât
calități literare, cât și de om politic.
În 1922 a plecat să studieze muzica
în Austria cu Arnold Schönberg,
dar mai ales cu Hans Eisler; la Viena
devine dirijorul Orchestrei Teatru
lui Evreiesc, iar când acesta a dat fa
liment sa întors la Paris, în 1924. A
urmat apoi studii aprofundate la
Conservatorul Național din Paris,
cu André Gedalge, Raoul Laparra,

Cum am rockăit ziua de naștere
La fel ca în urmă cu 62 de ani, când am
avut lipsa de inspirație să părăsesc pla
centa maternă, undemi era cald și bine,
ziua de 4 martie a picat întro duminică.
Și tot ca atunci, zăpada și viscolul
au condimentat acțiunile populare
prilejuite de mărețul eveniment. În
1956, mi sa povestit, troienele
aproape înveliseră satul Cacova.
Drumul nu a putut fi deszăpezit câ
teva săptămâni, curțile gospodari
lor la fel. Ca să ajungi de la o casă la
alta, treceai peste garduri sau prin
tuneluri săpate fără odihnă. Pe
moașa care șia făcut meseria la lu
mina lămpii cu gaz au cărato cu
sania din Morteni și au introduso
în odaie pe deasupra dâmbului
de omăt adunat de crivăț lângă
prispă. Miam exprimat în fel și

chip admirația pentru munca ace
lor oameni, o fac și acum.
Aflând prognoza meteo ce
anunța iminenta învrăjbire a vre
mii, gândul ma dus la ocazia dea
petrece ziua de naștere întrun mod
cât se poate de plăcut: o sticlă de
coniac și o versiune nouă a Nunții
lui Figaro, pusă în scenă la Opera de
stat din Viena, în regia lui SvenEric
Bechtolf, dirijor Dan Ettinger. Asta
se întâmpla duminică, 25 februarie.
Văzusem deja o prezentare a spec
tacolului și mă cuceriseră natu
ralețea decorului, ingeniozitatea
aparent simplă a scenografiei, flu
ența scenelor. Interpreții mau
câștigat prin lipsa de emfază, prin fi
rescul gesturilor, prin aerul de oa
meni obișnuiți, nu de vedete. Luni
dupăamiază, când iarna se instala
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Cu dl Hervé Roten am comunicat
prima dată direct atunci când, la
rugămintea unei masterande de la
Cluj care pregătește o teză despre
un compozitor francoromân, iam
cerut să o sprijine cu eventuale
informații. Am primit un răspuns
mai mult decât prompt, însoțit și de
un document de arhivă, și mam
gândit atunci cât de diferite sunt
comportamentele intelectuale în
Occident față de cele din România.
Hervé Roten este etnomuzicolog,
specializat în muzica de tradiție
iudeoportughezăspaniolă, a co
munităților de marani, ce a făcut
obiectul tezei sale de doctorat la
Sorbona în urmă cu 30 de ani. Între
meritele sale se află și un proiect de
salvgardare a patrimoniului muzi
cal evreiesc din Franța și, prin ex
tensie, din Europa. Editor de dis
curi, om de radio, Hervé Roten este
unul din fondatorii Institutului Eu
ropean de Muzici Evreiești (IEJM),
care, prin mărimea colecțiilor și a
arhivelor sale, constituie o adevă
rată mină de aur și, aș spune, un
exemplu în practica digitizării și
punerii online a documentelor.

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
în toată splendoarea, am savurat cu
enormă satisfacție prima parte a
spectacolului de peste trei ore. Am
oprit discul, nu fiindcă plăcerea,
dacă se prelungește, își pierde cali
tatea, ci pentru că trebuia să fac pâr
tie prin curte. Probabil atunci mă va
fi pocnit virusul, dacă nul voi fi luat
mai dinainte. Întors în casă, gripa
sa dezlănțuit asupra mea mai abitir

VICTOR ESKENASY

Dr. Hervé Roten

SCRISOARE PENTRU
MELOMANI
„Muzica nu trebuie înţeleasă,
ea trebuie ascultată.“
(Hermann Scherchen)

noastră, în relație cu numeroasele
evenimente organizate de Algazi
după război. Cei doi au rămas per
manent în contact. După moartea
lui Brăiloiu și decizia de publicare
postumă a cărții lui [despre muzica
din satul Drăguș; V.E.], Algazi joacă
un rol hotărâtor în apariția lucrării
la Fundația Universitară „Carol I“.
În carte se precizează că manuscri
sul a fost trimis spre publicare în
1957, că Brăiloiu a murit subit la 20
decembrie 1958 și că volumul a
putut apărea cu modificări edito
riale făcute de „prietenii care au
făcut corectura“, Samuel BaudBovy
la Geneva și Léon Algazi la Paris.
Avem în arhivă nota dactilografiată
a lui Algazi, prin care răspunde pe
această temă editorului.

Charles Koechlin etc. Atunci șia
întâlnit și viitoarea soție, Tatiana
Koganov, și sa apropiat și de Con
stantin Brăiloiu. Posedăm în arhivă
o scrisoare ce datează din 1944,
epocă în care familia Algazi se refu
giase în Elveția. Se refugiaseră an
terior la Lyon, până în 1943, de
unde, când situația sub ocupație a
evreilor sa înăsprit și mai mult, a
reușit să treacă în Elveția. Brăiloiu
[practic și el refugiat în Elveția; V.E.]
îi cerea insistent vești, declarânduse
deprimat de ce se întâmplă. Numele
lui Brăiloiu se regăsește în arhiva

O altă surprinzătoare priete
nie, bine documentată în arhivele
IEMJ, este cea dintre Fernand Hal
phen – dedicatarul Nocturnei d’Avra
yen a lui G. Enescu – și tânărul
compozitor Stan Golestan. Despre
ea, însă, întrun Meloman viitor. SDC

ca „prietenii“ literați pe care îi persi
flam cândva în articole serioase. Am
pierdut noțiunea timpului. Câte zile
nam fost în stare să mă adun nici
cât să scriu un email, necum să
compun vreun text consistent. Vreo
șase nam ieșit din casă, ci numai
am crăpat ușa ca să adulmec visco
lul ceși hurluia boabele peste aco
perișuri și le zidea lângă prag întro
siluetă alunecoasă.
Simptomele și manifestarea gri
pei nau nimic muzical. Sau, să zic așa,
au poate ceva dintro simfonie pentru
instrumente dezacordate, în cheie
total dizarmonică. Nam talentul
unui Max Blecher, nici acribia unui
profet al noului roman francez ca să
descriu chinul ce, efectiv, mia scurtat
viața cu mai mult decât astea șapte
zile. Boala în sine nu mă îngrijora, mai
pățisem asemenea atacuri, speram să
scap și de ăsta. Mâncarea navea gust,
apa era parcă distilată, aerul îmi rănea
traheea. Mă deprima faptul că nu

puteam asculta nici o piesă muzicală,
nici nouă, nici veche, nimic. Orice
sunet îmi zgâria creierii, orice riff îmi
despica arterele și slobozea sângele
care se închega pe măsură ce curgea,
transformat întro pastă de cianuri.
Miam pus câteva discuri, sperând cu
ardoare să primesc binefăcătoarea
lor energie. Na funcționat. Până
când am dat de acesta: John McLau
ghlin & The 4th Dimension – Live at
Ronnie Scott’s (2017, Abstract Logix).
Sunt nouă piese din bogata ca
rieră a celui pentru care chitara a
fost doar instrumentul de exprimare
a mulțumirii că divinitatea la ales
săi aducă ofrandă. John McLau
ghlin este printre cei puțini care știu
să fie naturali și firești, întro lume
de maniaci care vor totul, și vor totul
acum! Ascultând pe McLaughlin &
comp., am retrăit iarăși senzația că
aud vocea zeilor, că îmi este adresată,
șimi spune blând: „Ești un atom în
Univers!“. SDC
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Cum citim o cronică
În cei trei ani, conform sistemului Bologna, cât
durează perioada de școlaritate universitară
pentru licență, nu e timp și energie pentru a
discuta cu viitorii artiști și alte subiecte atât de
necesare în profesiune, pe lângă construirea
unui personaj sau a unui spectacol.
Cei trei ani de studiu devin un soi
de maraton în care profesori și
studenți, umăr la umăr, se strădu
iesc să ajungă la final nu numai
echipați cu o diplomă, ci și cu cât
mai multe aptitudini de folos în
scenă. Nu se studiază, din păcate,
psihologia artistului, nici măcar
în regim de curs opțional, nu pen
tru că nu i sar recunoaște utilita
tea, ci întrucât efectiv nu e vreme.
După mai bine de un deceniu de
sistem Bologna, este greu de con
trazis evidența că numai trei ani
sunt insuficienți pentru învăță
mântul vocațional.
Ceea ce nu mai încape în
curriculă e punctat tangențial de
profesorii de clasă ori de cei de
discipline teoretice, lăsândui pe
învățăcei să își desăvârșească sin
guri studiul pe direcțiile care li se
par mai atrăgătoare și mai utile
personal.
Una dintre temele care ar
merita abordate pe parcursul for
mativ al studenților la Arte vi
zează gestionarea aprecierilor
critice. Cum citim o cronică de
spre spectacolul a cărui parte
suntem? Cum primim laudele
unui critic? Și cum ne raportăm
la observațiile, uneori distrugă
toare, făcute de experți, cu deta
șarea garantată de a fi exterior
proiectului și principialitatea
sine ira et studio?
Sunt subiecte ce țin de axio
logia culturală și a căror tratare ar
contribui indiscutabil la comple
tarea profilului de artist al pre
zentului. Mă frământă de multă
vreme tema aceasta, pe care o
ating ori de câte ori am ocazia cu
studenții de la Teatru și chiar cu
actori, în discuții private sau po
lemici publice.
Întro societate ca a noastră,
privată de exercițiul dialogului cu
argumente, dominată de un tip de
discurs lipsit de fairplay, lansat și
impus în mediul public de politi
cieni, în care jignirile, limbajul
împins în trivial, neascultarea

partenerului de discuție, absența
motivațiilor, vocalitatea exage
rată și repetarea deliberată a
acelorași opinii în scopul im
punerii lor adesea iraționale, în
acest context deci, știința gestio
nării unor opinii diferite de ale
noastre ar merita mai multă stă
ruință.
E UN MECANISM DE
(AUTO)REGLARE ESTETICĂ
O autentică dezbatere de idei nu
se încheie cu câștigători și învinși.
Beneficiul ei constă tocmai în eta
larea argumentației de susținere
a unui punct de vedere, în comba
terea elevată a unei viziuni dife
rite, în stimularea gândirii critice
și, finalmente, a valorii conside
rentelor care o ranforsează. Din
pro și contra unui raționament

izvorăsc concepte și soluții care
pot transforma lucrurile.
În privința criticii teatrale și
a raportării artiștilor la ea, două
sunt tipurile de procesare carac
teristice creatorilor. Când un ar
ticol e laudativ, reacțiile sunt de
excesivă mulțumire, de fotoco
piere a articolului și răspândire a
lui, de distribuire în rețelele de
socializare însoțite de comentarii
de maximă prețuire la adresa
semnatarului. Un soi de critică a
criticii, în care competențele au
torului sunt recunoscute și cla
mate public, criticul devenind prie
tenul întregii echipe de spectacol.
Entuziasmați de laude, creatorii
tind să le absolutizeze, fraterni
zând cu criticul ridicat instanta
neu pe un mic piedestal. În opinia
mea, și laudele trebuie luate cu
măsură, iar după fireasca bucurie
inițială, perfect omenească, o ci
tire la rece a cronicii devine mai
mult decât necesară.
Ce se întâmplă însă când ana
liza de spectacol face remarci ne
gative? Totul se schimbă radical.
Brusc, cel carea scriso e „depo
sedat“ irevocabil de mica statu
ie, coborât de pe piedestalul ri
dicat anterior, catalogat ca un
nepriceput care na înțeles nimic,

incapabil să se ridice la nivelul
olimpian al celor din scenă. Cro
nica e „secretizată“, postările de pe
rețelele de socializare sunt cu sub
înțeles, e chestionată chiar rațiu
nea de a exista a acestei specii,
care sunt criticii de teatru, inutilă
atâta vreme cât nu mai lansează
imnuri. Încep strategii de surpare
a credibilității unei întregi bresle,
breaslă al cărei rost e indubitabil,
căci reflectarea critică face parte
din circuitul artistic pe care îl
așază în memoria publică de mai
lungă durată decât întinderea
unei reprezentații, a unui sezon
sau a mai multora, cât titlul rezistă
pe afiș. Și de mai lungă durată
decât amintirea spectatorilor, și
ea condiționată emoțional.
O citire la rece a cronicii, re
luată după câteva zile de la apariție,
când creatorii înșiși se eliberează
din micul univers al unui specta
col, e dezirabilă, urmată de medita
tul la ideile, părerile și argumentele
pe care le susțin. Nu e obligatorie
acceptarea acestora. Artiștii pot ră
mâne la părerile inițiale, în care
firește cred, altfel nu lear fi urcat
la rampă. Dar luarea în considerare
a opiniilor avizate ale analiștilor
neimplicați în proiect, deci, teoretic,
asigurați de distanțare obiectivă, e

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL
de la sine înțeleasă. E un mecanism
de (auto)reglare estetică, de con
fruntare a viziunii creatoare cu o
oglindă în care trebuie să privești
nu ca un Adonis, ci ca un creator in
teresat ca mesajul tău artistic să
ajungă cu bine, integral, neviciat, la
adresant.
Binevenite pentru mediul
nostru teatral ar fi întâlnirile, dez
baterile pe teme care preocupă
practicienii, teoreticienii și spec
tatorii, pentru stimularea con
versației publice și permeabili
zarea frontierelor dintre cei ce
compun lumea teatrului. Discu
țiile cu specialiști și cu public încă
înainte de seara premierei ar
crește considerabil condițiile de
receptare.
În egală măsură cu discuțiile
postspectacol, conduse de un ex
pert, în care publicul interesat
poate ridica chestiuni neclare, în
scopul lămuririi lor. Criticii de
teatru își asumă postura de me
diator între scenă și sală, între
creatori și publicul lor. Numai
gândirea critică și dialogul pot ga
ranta comunicarea teatrală. SDC
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Biblioteca Digitală a României,
un proiect rămas încă virtual
Biblioteca Digitală a României, un proiect
grandios prin care patrimoniul cultural
românesc ar urma să ﬁe transpus în format
electronic, nu există nici după un deceniu de
la momentul în care a fost pus pentru prima
dată pe hârtie. Deși anul acesta există, în
sfârșit, șansa pentru obținerea unei ﬁnanțări
europene de 10 milioane de euro, proiectul
are până acum doar 29 de parteneri dintre
sutele de instituții de proﬁl din țară.
România stă aproape la fel
de prost și în ceea ce
privește participarea la
biblioteca digitală
europeană, care are tot un
deceniu. Un deceniu de
funcţionare. La cele 51,4 de
milioane de obiecte de
patrimoniu transferate în
mediul virtual din toate
statele membre UE, ţara
noastră a contribuit cu
numai 0,3%.
RĂZVAN CHIRUȚĂ

Prima cărămidă de la baza Bi
bliotecii Digitale a României a
fost pusă la sfârșitul lui 2007,
când Biblioteca Națională a Ro
mâniei (BNaR) a realizat primul
studiu de fezabilitate „privind di
gitizarea, prezervarea digitală și
accesibilitatea online a resurse
lor deținute de bibliotecile din
România“. Zece ani și jumătate
mai târziu, tocmai BNaR nu mai
vrea să participe la construcția
celei mai importante baze de date
electronice a patrimoniului cul
tural românesc.
Respectivul studiu de fezabi
litate a rămas timp de șapte ani
doar o bucățică de hârtie în spri
jinul unei idei nobile, pentru că
nici un guvern nu a fost preocu
pat să îl și pună în practică. Abia
în 2014 a fost marcat al doilea pas,
deși acela trebuia să fie anul în
care, potrivit planului inițial de
acțiune, Biblioteca Digitală tre
buia să fie gata și racordată la Bi
blioteca Digitală Europeană.

Proiectul a fost inclus atunci,
de către Ministerul Tehnologiei
Informației și Comunicațiilor, în
„Agenda Digitală pentru România
2020“, pentru a obține o finanțare
europeană de zece milioane de
euro. La această sumă, statul ro
mân ar urma să contribuie cu
încă un milion de euro din fon
duri naționale. Am scris că ar
urma, deoarece în prezent pro
iectul este încă în faza de analiză
la Ministerul Fondurilor Euro
pene, potrivit unui răspuns oferit
de această instituție „Suplimen
tului de cultură“.
„ADUNĂTURA DE PIXELI“
A ISTORIEI
Patrimoniul cultural românesc,
fie că este vorba de tablouri, sta
tui, Cloșca cu puii de aur sau arti
cole scrise în anii ’80 în revista
„Teatrul“, va fi reprodus în mediul
virtual printrun proces numit di
gitizare. Digitizarea înseamnă con
vertirea în format electronic a
unui obiect care există fizic. În
limbaj și mai simplu, este trans
pus întro imagine, „o adunătură
de pixeli“, după cum a explicat
Dan Matei, fost director al Institu
tului de Memorie Culturală și
vechi susținător al Bibliotecii Di
gitale a României (BDR).
Imaginile – obținute prin sca
nare sau fotografiere – vor fi in
troduse întro platformă infor
matică, la care publicul va ajunge
prin intermediul portalului web
culturalia.ro. Biblioteca Digitală a
României va conține atât obiec
tele digitizate, cât și fișele care

descriu aceste obiecte. Platforma
va fi accesată gratuit de oricine de
pe planetă, ba chiar vizitatorii
vor putea completa sau modifica
fișele de prezentare, după mode
lul Wikipedia. „Spre deosebire de
varianta sa europeană, care per
mite doar specialiștilor să adauge
conținut, Biblioteca Digitală a Ro
mâniei va permite interacțiunea
cu utilizatorii, așanumitul «user
generated content», adică amato
rii vor putea contribui la plat
formă. Acest conținut introdus de
nespecialiști va fi marcat ca atare.
Ulterior, un profesionist va putea
interveni pentru a corecta even
tualele erori. Riscul să rămână
greșeli este, astfel, diminuat, în
schimb va fi adăugat mai repede
conținut extrem de specific – de
exemplu, o colecție dintrun muzeu
comunal – și se va evita riscul unor
duplicate, așa cum se întâmplă în
prezent, când nu există o bază cen
tralizată“, a explicat Dan Matei pen
tru „Suplimentul de cultură“.
De asemenea expertul a pre
cizat, pe blogul Culturalia.ro, că
modul în care se va reglementa
controlul de calitate a fișelor de
descriere – numite în limbaj teh
nic metadate – urmează să fie ra
finat cu ajutorul asociațiilor profe
sionale. „Din fericire, există ex
periență internațională în acest
domeniu“, a precizat fostul direc
tor al Institutului de Memorie
Culturală.

de instituții au acceptat să participe
la Biblioteca Digitală a României:
19 muzee, cinci biblioteci, Arhiva
Națională de Filme, Societatea Română
de Televiziune, Societatea Română de Radiodifuziune, Institutul Național al
Patrimoniului

29

DE CE E NEVOIE DE O
BIBLIOTECĂ DIGITALĂ
Biblioteca Digitală a României va
fi conectată cu cea creată de Co
misia Europeană. Europeana.eu
este un proiect care funcționează
deja de un deceniu, dar în pre
zent participarea țării noastre
este sub orice critică. „Din cele 51
de milioane de obiecte digitizate
în cadrul bibliotecii digitale eu
ropene, România a introdus doar
154.000. Asta, deși Comisia Euro
peană ne recomandase ca până la
finalul anului 2015 noi să avem
digitizate 800.000 de obiecte. Vă
dați seama cât de departe sun
tem? Următorul prag pe care ni
lam propus ar fi 2020, când ar
trebui să digitizăm un milion de
obiecte. Este foarte greu, pentru
că întârzierile sunt majore“, a pre
cizat Dan Matei.
Biblioteca Digitală a Româ
niei ar urma să aibă două benefi
cii principale. În primul rând, va

permite și locuitorilor din orașele
mici sau din mediul rural să vizi
teze, chiar și virtual, muzee sau
alte obiective la care acum nu au
acces, din motive obiective. „O bi
bliotecă digitală ar elimina discri
minarea celor care locuiesc în
orașe mici: dacă în București sau
în marile orașe ai acces la teatre,
filarmonică, ceilalți nu au această
șansă decât dacă merg zeci de ki
lometri“, a explicat Dan Matei
pentru „Suplimentul de cultură“.
În al doilea rând, această po
pularizare gratuită va ajuta insti
tuțiile de cultură să își promoveze
mai bine, și fără cheltuieli mari,
oferta care astăzi rămâne limitată
la un spațiu geografic restrâns.
Există colecții muzeale despre care
publicul nu știe, pentru că sunt
prezentate doar la nivel local sau
nu au beneficiat de suficientă pro
movare pe internet. „La Florența
există un mic muzeu tehnic, care
acum un deceniu era puțin cunos
cut, deși deține o extraordinară
colecție cu exponate datând din
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vremea lui Leonardo Da Vinci. Noul
director mia povestit că, atunci
când a preluat instituția, nu avea
prea mulți vizitatori. A făcut atunci
ceea ce părea un gest radical: a fo
tografiat exponatele și lea urcat
pe internet. Colegii săi au protes
tat, convinși că vor avea și mai pu
țini vizitatori, căci se vor mulțumi
doar cu pozele din web. Dar sa în
tâmplat exact invers, fotografiile
au avut rolul de a le deschide ape
titul. Odată ce au aflat de muzeu,
numărul vizitatorilor sa triplat“, a
precizat Dan Matei.
Paradoxal, spaima inițială a co
legilor florentini este împărtășită în
prezent și de muzeografii români,
acesta fiind unul dintre motivele
pentru care participarea României
la biblioteca digitală europeană
este atât de redusă. În secolul XXI,
mulți directori de instituții se tem
că pozele cu ceea ce au în expoziție
ar fi suficiente pentru cei interesați,
care nu ar mai dori să le vadă fizic.
Tot Dan Matei oferă însă un exem
plu simplu: există mii de fotografii
cu Mona Lisa pe net, dar în conti
nuare e coadă de turiști care vor să
vadă originalul.
ÎNCRENGĂTURA
DE MINISTERE
Biblioteca Digitală a României tre
buia să existe din 2014, potrivit
planului inițial de acțiune, scris în
2007. În schimb, acum patru ani
proiectul abia a fost introdus în
„Agenda Digitală pentru România
2020“, astfel încât să poată fi cerută
finanțarea europeană. Dar nici până
azi proiectul nu a fost aprobat. „Ce
rerea de finanțare este în faza de
evaluare tehnicofinanciară“, nea
comunicat Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice,
cel care asigură legătura cu publi
cul pentru Ministerul Fondurilor

FIȘELE ELABORATE ȘI
ELABORAREA FIȘELOR

Europene, desființat anul trecut și re
înființat din nou anul acesta, odată
cu numirea Cabinetului Dăncilă.
La rândul său, Ministerul Cul
turii și Identității Naționale (MCIN)
a explicat pentru „Suplimentul de
cultură“ faptul că „pentru depune
rea proiectului Biblioteca Digitală
a României a fost necesară reali
zarea unui studiu de fezabilitate și
a unui proiect tehnic care să res
pecte prevederile ghidului parti
cipantului. (...) Ministerul Comuni
cațiilor și Societății Informaționale
(responsabil de agenda digitală –
n.r.) a publicat varianta finală a
ghidului la sfârșitul lunii martie
2017, iar MCIN a realizat studiile
de specialitate necesare depune
rii proiectului, astfel încât la fina
lul anului 2017 a fost depus spre
finanțare“.
Acesta a fost, practic, al doilea
studiu de fezabilitate realizat în
decurs de un deceniu pentru un
proiect care e încă la stadiul de
idee. „Proiectul a trecut de două
ori printrun consiliu tehnic în

cadrul Ministerului Comunica
țiilor și Societății Informaționale,
iar Ministerul Culturii la depus
pentru finanțare în decembrie
2017. Deja am răspuns la prima ce
rere de clarificări, cerută de Minis
terul Fondurilor Europene, înțeleg
că o să mai urmeze una. După ce va
fi aprobată finanțarea, urmează să
fie semnat contractul“, a precizat și
Dan Matei, fost director al Institu
tului de Memorie Culturală.
Biblioteca Digitală a Româ
niei va fi coordonată de Ministerul
Culturii. „Din dorința de a asigura
un impact cât mai mare, MCIN a
inițiat, în perioada de pregătire a
proiectului, consultări cu insti
tuțiile relevante din sector, în
cheind în acest sens acorduri de
participare la proiect cu 29 de
instituții, printre care enumerăm:
19 muzee, cinci biblioteci, Arhiva
Națională de Filme, Societatea Ro
mână de Televiziune, Societatea
Română de Radiodifuziune, Insti
tutul Național al Patrimoniului“, a
mai arătat Ministerul Culturii.

Aprobarea finanțării europene,
care va avea loc cel mai probabil în
următoarele luni, nu garantează că
Biblioteca Digitală va fi funcțională
de anul acesta. Asta deoarece vor
urma complicatele proceduri de
achiziții publice, pentru crearea
platformei informatice pe care va
funcționa BDR, dar și cele pentru
angajarea personalului care să se
ocupe efectiv de digitizarea patrimo
niului cultural. Experiența româ
nească ne arată că procedurile în
cauză vor consuma din nou timp
prețios. „Prima problemă care sa
pus deja e cum îi plătim pe cei care
vor lucra la fișarea obiectelor digiti
zate. Eu am propus să fie plătiți în
funcție de numărul de fișe comple
tate. Dar nu se poate, trebuie cu
norme, trebuie făcută comisie de an
gajare. O să fie complicat, mai ales că
trebuie făcute aceste angajări în
toată țara“, a explicat Dan Matei.
Completarea fișelor care vor
însoți imaginile din Biblioteca Di
gitală va lua, de asemenea, mult
timp, pentru că acestea trebuie să
fie lucrate mai atent decât cele exis
tente în muzeele fizice, deoarece
vor fi accesibile unui public larg.
„Când pui pe internet pentru publi
cul larg, fișele trebuie redactate
pentru acesta, ceea ce implică un
efort. Mai sunt și alte motive pentru
care apare un efort în plus când pui
pe internet fișele descriptive. Tre
buie să fii mai atent, vede toată
lumea, inclusiv specialiști din alte
țări. Nu prea îți mai permiți să scrii

participe la platforma informatică
națională, BNaR a explicat totuși
întrun răspuns pentru „Suplimen
tul de cultură“ că este interesată de
multă vreme de digitizarea obiec
telor de patrimoniu. Ba, mai mult,
instituția a avut propriile acțiuni

Absența celei mai importante bi
blioteci din România rămâne unul
dintre punctele slabe ale viitoarei
Biblioteci Digitale. Deși a refuzat să

4664

de transferare în format electronic
a colecțiilor. „Digitizarea resurselor
culturale și realizarea Bibliotecii
Digitale a României sunt de 15 ani
o temă de mare interes pentru Bi
blioteca Națională a României.
În acest sens, BNaR a fost printre

secolul al XVIIIlea, dacă anul exact
este 1783, nu mai folosești prescur
tări aiurea: calitatea descrierii este
superioară“, a precizat expertul în
digitizare întrun interviu oferit
portalului LaPunkt.
Paradoxal, munca ce trebuie
depusă la fișarea obiectelor digiti
zate ia speriat încă o dată pe unii
directori de instituții de cultură.
Așa cum am arătat mai sus, Minis
terul Culturii a precizat că, până în
acest moment, la Biblioteca Digi
tală a României vor participa doar
29 de parteneri. Numărul este ex
trem de mic dacă ne gândim la su
tele de muzee din țară care au
colecții ce pot fi digitizate.
Reticența managerilor vine din
faptul că dispun de personal puțin
pentru activitățile obișnuite și nu
pot bloca o parte din oameni pentru
digitizare. Totuși, dacă finanțarea va
fi aprobată, această problemă va fi
rezolvată, pentru că se va angaja,
temporar, personal suplimentar.
Pe de altă parte, nici unul din
tre miniștrii Culturii din ultimii ani
nu a dorit să pună presiune, în sens
legal, pentru ca directorii să parti
cipe nu doar la proiectul Bibliotecii
Digitale a României, ci și la euro
peana.eu. O soluție ar fi fost să fie
introdus în planul de evaluare a
managerilor și gradul de partici
pare anuală a fiecărei instituții la
biblioteca digitală europeană, întro
primă fază. Acest tip de presiune a
funcționat atunci când numai sa
zvonit că salariile directorilor vor fi
corelate cu importanța colecțiilor
din muzee. Atunci, mulți au acționat
rapid pentru clasarea acestora. SDC

Cererea de finanţare este în faza
de evaluare tehnico-financiară.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice

Biblioteca Națională a României
acuză lipsa de transparență
Două dintre instituțiile culturale
care nu au dorit să participe la
proiectul Bibliotecii Digitale a Ro
mâniei sunt Biblioteca Națională
a României (BNaR) și Biblioteca
Centrală Universitară din Cluj.

9

deschizătorii de drumuri în mate
rie de digitizare de documente în
bibliotecile României, realizând
mai întâi instrumentele de lucru
necesare: a tradus și adaptat ghi
durile metodologice de digitizare;
a inițiat și realizat prima inventariere

de documente digitale din Biblioteca Națională a României erau integrate în Europeana.eu, după un deceniu de
existență a platformei creată de Comisia Europeană

a documentelor digitizate în bi
bliotecile din România (date statis
tice care sunt colectate și raportate
în continuare, anual, prin inter
mediul Biroului Bibliotecă Digi
tală); a propus un model de or
ganizare a bibliotecii digitale na
ționale; a făcut primul studiu de fe
zabilitate pe baza căruia a fost
realizată Politica publică de digiti
zare (....); este una dintre cele două
biblioteci ale României care folo
sesc o platformă profesională pen
tru gestionarea conținutului digi
tal și pentru asigurarea accesului
la acesta“, a arătat directorul gene
ral Maria Răducu.
Continuare în pagina 10
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Continuare din pagina 9

Aceasta a explicat însă refuzul
prin faptul că Ministerul Culturii
nu a pus la dispoziția BNaR pro
iectul de digitizare a resurselor
culturale și nu ar fi fost transpa
rent cu privire la realizarea Bi
bliotecii Digitale a României. „Pe
siteul Unității de Management a
Proiectului (UMP) nu se găsește
nici o informație despre proiect,

în afară de contractarea unor ser
vicii de realizare a unui studiu de
fezabilitate al cărui conținut este,
de asemenea, nepublic. Conform
propunerii de Acord de partici
pare transmise de UMP către
BNaR, Bibliotecii Naționale i se va
da în folosință, prin proiect, un
robot de scanare (care ar costa
100.000 de euro – n.r.), echipa
ment inadecvat pentru tipul de
documente pe care biblioteca le

va digitiza (documente de colecții
speciale – cărți vechi și rare,
românești și străine, periodice
vechi românești și străină, dar și
alte documente care nu intră sub
incidența legii drepturilor de
autor). Biblioteca Națională a
transmis în 13 aprilie 2017 către
UMP din cadrul Ministerului Cul
turii un document referitor la
propunerea de Acord de partici
pare. (...) Concluzia respectivului

document este că semnarea acor
dului nu numai că nu aduce bene
ficii instituției în ceea ce privește
dezvoltarea bibliotecii digitale, ci
chiar poate produce perturbări
grave ale activității de digitizare
curente din bibliotecă“, a mai ex
plicat Maria Răducu pentru „Su
plimentul de cultură“.
Totuși, conducerea BNaR a
precizat că nu exclude total o
colaborare viitoare la proiectul

Bibliotecii Digitale a României,
mai ales că dispune pe cont pro
priu de echipamentele necesare și
de experiență, în condițiile în care
contribuie deja la alte biblioteci
similare internaționale, precum
Europeana. „La sfârșitul anului
2017, un număr de 4664 de docu
mente digitale din Biblioteca
Națională erau integrate în plat
forma Europeana“, a menționat
Maria Răducu. SDC

BCU Cluj: „Cu regret,
dar totul părea varză“
Poziția Bibliotecii Centrale Uni
versitare (BCU) „Lucian Blaga“
din Cluj cu privire la modul cum
a fost desfășurat până acum pro
iectul Bibliotecii Digitale a Ro
mâniei este și mai dură.
„BCU Cluj a dorit să participe la
proiectul ce avea ca finalitate rea
lizarea portalului Culturalia și să
contribuie la atingerea celor
750.000 de itemi fixați ca strategie
națională pentru anul 2020. Deși
ținta fusese stabilită inițial pen
tru 2015. Am fost solicitați să răs
pundem la un chestionar despre
resursa umană implicată în pro
cesul de digitizare, despre dotări
specifice, despre cantitatea de
material digitizat. În adresa ce
însoțea chestionarul era un para
graf tentant: «Precizăm faptul că
în cadrul proiectului instituția
dumneavoastră poate beneficia
de personal instruit și plătit pen
tru realizarea procesului de digiti
zare (digitizare, fișare, creare de
bază de date etc.), echipamente și
soft necesare în procesul de digiti
zare». La o scurtă perioadă de la
aplicarea respectivului chestionar,
am fost invitați, alături de repre
zentanții altor biblioteci, la o în
tâlnire la MCC. Dintre directorii
bibliotecilor centrale universi
tare, numai subsemnatul, însoțit
de unul dintre colegii de la digiti
zare, am fost prezent“, a declarat
pentru „Suplimentul de cultură“
Valentin Orga, directorul general
al BCUCluj.
Acesta a menționat că acea
întâlnire a fost „prima dezamă
gire“. „În aceeași zi au fost progra
mate mai multe grupuri de in
stituții. Pentru biblioteci se alocase
o oră. Am bătut drumul ClujNa
pocaBucurești pentru o discuție
de o oră în care nu am lămurit

nimic. Am avut impresia că trebuia
bifată o astfel de întâlnire, restul
nu conta“, a menționat directorul.
Prezentăm în continuare in
tegral explicațiile lui Valentin
Orga privind experiența sa cu Bi
blioteca Digitală a României (in
tertitlurile aparțin redacției):
„Am fost întrebat dacă BCU
Cluj e dispusă să participe la un
proiect de digitizare amplu, reali
zarea unui portal etc. Ideea, sur
prinsă și la data colectării datelor,
îmi părea excelentă. Instituția pe
care o reprezentam avea în spate
experiență în acest domeniu, co
lecții valoroase, un mic laborator
de digitizare, o colecție digitală
bogată; am spus că suntem inte
resați de a intra în proiect. Veni
sem să negociez nu intrarea în
proiect, ci poziția, în speranța că
vom beneficia de o poziție bună
între ceilalți parteneri. Se trans
misese la acea dată că proiectul va
avea un buget de circa 11 milioane
de euro pentru aproape trei ani.
Speram ca din acei bani să ajungă
și la instituțiile din teritoriu (Cluj,
Timișoara, Iași, Alba Iulia, Sibiu
etc.), cu precădere în biblioteci.
Mi sa răspuns să numi fac prea
mari speranțe.
Prin chestionarul amintit se
sondase și necesarul estimat, atât
sub aspect tehnic, cât și pentru re
sursa umană. Am cerut o sumă
mai mare pentru dotări și una re
zonabilă care să acopere salariza
rea unei echipe de 18 persoane
(catalogatori, indexatori, specia
liști IT, specialiști digitizare etc.),
între care zece trebuiau să fie
angajați pe acest proiect, cu pre
dilecție tineri.
Cu acest ultim aspect se atin
gea unul dintre obiective, forma
rea de specialiști. În plus, știm cu
toții că multe instituții de cultură

duc lipsă de personal de pe urma
reducerilor din anii 20092010.
Noi ne angajam să digitizăm 40.000
de itemi până în anul 2020.
Domnul Dan Matei mia spus
că noi avem suficiente dotări și nu
ne mai trebuie. Iam explicat că
tot ce avem e foarte vechi și foarte
uzat, căci sa lucrat foarte mult.
De asemenea, lucrăm cu softuri
free, depășite etc. Nu puteam să
intru în proiect, să mă angajez că
fac un număr de obiecte digitale
și să rămân fără mijloace. Eram la
acel moment chiar întrun impas.
Cel mai important scanner al nos
tru stătea de douătrei luni și nu
putea fi reparat. Are o vechime de
12 ani și a costat 70.000 de dolari.
De unde să ai bani pentru înlocui
rea lui? Cu nonșalanță, același
domn ma liniștit. Noi nici nu tre
buia să mai digitizăm, căci aveam
foarte multe... doar să facem des
crieri analitice la articolele din pe
riodicele de cultură deja digitizate.
Am rămas perplex. Am făcut
un efort să nu izbucnesc. Iam ex
plicat că în loc de a trimite în Eu
ropeana 20.000 de articole din
1015 reviste de cultură, prefer să
trimit câteva zeci sau sute de re
viste de cultură. La cât de slab
suntem reprezentați, noi umblam
să ne furăm singuri căciula.
Una dintre doamnele ce con
duceau întâlnirea ma întrebat
cum văd eu lucrurile. Iam între
bat de ce nu investesc în zece cen
tre de digitizare, organizate în
instituții mari, ca BCU, cu dotările
necesare, cărora să le fie arondate
regiuni și fiecare săși asume rea
lizarea a minimum 50.000 de
itemi până în 2020. Se recupera,
astfel, diferența de 500.000 pen
tru atingerea țintei fixate de Agen
da națională. Aceste centre consti
tuite vor continua activitatea de

Există și ceea ce noi am numit «gaura
neagră a secolului XX», care vine din
legea copyrightului. În Europeana,
într-un grafic cu originea celor 51 de
milioane de obiecte se vede că multe
sunt din secolul XVIII-XIX, iar în dreptul
secolului XX este o lipsă. Aceasta
deoarece 70 de ani de la moartea
autorului nu ai voie să distribui opera
gratuit, fără acordul proprietarilor
dreptului de autor.
.
Dan Matei, expert în documentare și biblioteci digitale
digitizare în conformitate cu o
strategie națională clară. Răspun
sul: nu avem zece centre ca dum
neavoastră.
O altă doamnă a încercat să
mă lămurească de imposibilitatea
repartizării dotărilor către insti
tuții din alt minister. Iam între
bat atunci cum văd ei posibilita
tea unor muzee sau biblioteci de
ași digitiza obiectele folosind
aparatura. Soluția: vor trimite, în
baza unui program strict, clar,
scanerele și alte aparate dintrun
loc în altul. Adică itinerarea lor
prin funcționarii din inspectora
tele pentru cultură din județe.
Leam solicitat câteva lămuriri:
care e procentul din buget ce urma
să fie alocat pentru dotări, pe ce cri
terii vor repartiza sumele, care sunt

tipurile de documente ce trebuiau
digitizate cu prioritate, subiectele etc.
Cu regret, dar totul părea var
ză. A trebuit să părăsesc sala, căci
veniseră reprezentanții altor ins
tituții. Mă simțeam dat afară. Biruit
de o mulțime de necunoscute le
gate de acest grandios proiect.
Revenit acasă, leam făcut o
prezentare a întâlnirii și celorlalți
colegi, directori de BCU. Ei fuse
seră pesimiști, reținuți încă de la
început. La scurtă vreme, am pri
mit o adresă din partea organiza
torilor, prin care mi se aducea la
cunoștință că așteaptă răspunsul
meu, dar să am în vedere că nu voi
putea conta decât pe bugetarea a
douătrei norme.
Anul trecut am aflat că pen
tru BCU Iași, care în cele din urmă
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a intrat în proiect, se alocase buget pentru
realizarea unui centru de digitizare. Regre
tatul coleg Bogdan Maleon mia spus că a
negociat la sânge și a acceptat să intre în
proiect doar cu această condiție.
La începutul anului 2017, am primit de
la MEN o adresă prin care eram înștiințați
că avem obligația ca tot ce se digitizează să
fie trimis pe portalul eculturalia. Adică
unii vor cheltui bani pentru a contribui, al
tora le luăm cu japca.
MARCAREA CENTENARULUI
PRIN DIGITIZAREA PUBLICAȚIILOR
BCU Cluj șia construit propria strategie de
digitizare încă de la începutul anilor 2000,
ca o necesitate în procesul de modernizare
a resurselor de informare, a serviciilor pen
tru utilizatori, dar în aceeași măsură ca un
efort de prezervare a documentelor supuse
procesului de degradare. Aici au fost urmă
rite câteva direcții: valoarea patrimonială
(publicațiile de patrimoniu, publicații rare,

Știm cu toţii că multe instituţii de cultură duc
lipsă de personal de pe urma reducerilor din anii
2009-2010. Noi ne angajam să digitizăm 40.000
itemi până în anul 2020.
Valentin Orga, directorul general al BCU-Cluj
hărți, stampe etc.), necesitatea conservării
(în special a publicațiilor periodice ce sunt
vechi și au fost foarte solicitate), facilitarea
accesului de la distanță la documente. În
acest moment, se derulează un proiect inti
tulat Școala ardeleană, inițiat de profesorul
Doru Radosav, prin care se dorește digiti
zarea publicațiilor realizate de către re
prezentanții Iluminismului românesc din
Transilvania, precum și lucrări care ilus
trează această epocă.
Un alt proiect vizează marcarea Cente
narului prin digitizarea publicațiilor (mo
nografii, volume de documente, periodice,
material iconografic etc.) care ilustrează

momentele importante ale mișcării națio
nale a românilor din Transilvania, al cărei
punct culminat îl reprezintă hotărârile
Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia
din 1 Decembrie 1918. În acest caz, am atras
susținere din mediul privat, printrun con
tract cu NTT Data.
BCU CLUJ PREZINTĂ
O CIFRĂ DIFERITĂ
La data când a avut loc întâlnirea de la Mi
nisterul Culturii, septembrie 2016, Româ
nia avea o contribuție la Europeana ce
depășea cu puțin 250.000 de itemi (cifra nu
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este corectă, țara noastră având la Euro
peana doar 154.000 de obiecte – n.r.). Din
această cifră, circa 58.800 reprezenta cota
trimisă de BCU Cluj (cifră corectă – n.r.).
Calculați procentul… Mai mult, cheltuielile
de preluare printrun agregator au fost su
portate tot de biblioteca clujeană. Și anul
trecut sa mai trimis o tranșă.
Baza tehnică în laboratorul nostru de
digitizare este în cea mai mare parte dobân
dită prin donații sau din proiecte indivi
duale de cercetare a colegilor din UBB.
Softurile utilizate sunt versiuni aflate la
liber. Finanțarea dinspre MEN pentru
investiții în această zonă lasă de dorit.
BCU Cluj a fost prima bibliotecă din
România al cărei catalog a fost integrat în
WorldCat (OCLC), iar începând de anul tre
cut este partener Crossref pentru acordare
DOI (Digital Object Identifier/ Identificator
Unic pentru Obiectul Digital) pentru arti
colele din revistele științifice. BCU Cluj
oferă acces de la distanță la bazele de date
full text.“ SDC

Proiecte locale pentru
patrimoniu electronic

Participarea României
la Europeana, un eșec
Biblioteca Digitală a României este doar unul dintre
proiectele de digitizare a patrimoniului cultural pe
care autoritățile locale lau întârziat. Participarea
țării noastre la Biblioteca Digitală Europeană este
rușinoasă. Europeana.eu are deja încărcate peste 51,4
milioane de obiecte digitizate din țările membre UE.
Dintre acestea, din România provin doar 154.000,
adică doar 0,3% din total. „În 2017, România nu a tri
mis nimic la Europeana”, a precizat Dan Matei, care
este și membru în grupul de experți din statele mem
bre pentru proiectul bibliotecii digitale europene.
Totuși, Dan Matei a explicat că numărul de intrări
din partea României ar putea crește foarte simplu,
dacă ar exista o minimă deschidere din partea direc
torilor instituțiilor culturale. „Există o mulțime de
colecții deja online, dar care nu sunt puse și în Euro
peana pentru că nu sunt fișate. De exemplu, faimoasa
Bibliotecă de la București (digibuc.ro, Biblioteca Digi
tală a Bucureștilor – n.r.). Sunt scanate peste 80.000
de numere de periodice. Multe sunt ziare, dar și reviste
importante. Problema este că toate sunt descrise doar
cu titlul și data apariției. Dacă eu vreau să caut un sin
gur articol, acela e ascuns. Ar trebui fișate separat și
sunt sute de mii de articole. Trebuie fișate pe subiecte,
pe numele autorului, pe toate datele. Acum numai cine
știe ce articol a apărut și când se poate duce la numărul

respectiv“, a explicat expertul. Dan Matei a menționat
că România ar putea ajunge la 500.000 de intrări în
europeana.eu doar din ceea ce este deja scanat, singu
rul efort fiind cel de fișare.
LEGEA DREPTURILOR DE AUTOR,
O ALTĂ PIEDICĂ
O altă mare problemă vine din legea drepturilor de
autor, care în România nu separă clar fotografia ca re
producere de fotografia de autor. „Recomandarea UE
spune că un obiect care este în domeniul public în
realitate să rămână în domeniul public și prin digiti
zare. După legea românească, nu se poate. Dacă eu fac
o fotografie unui obiect din domeniul public, această
fotografie este proprietatea mea. Legea nu face
distincție între reproducere și fotografia artistică. La
aceasta din urmă e creativitate. În primul caz, e la fel
ca la cel care face restaurarea tabloului, nu devine
opera restauratorului“, este de părere Dan Matei.
Expertul a menționat că uneori chiar autorii se
bucură că opera lor a fost digitizată. „La Institutul de
Memorie Culturală, am scanat toată revista «Teatrul»
din 1957 până în 1989, apoi «Teatrul azi» din 1990
până în 2001. Și am pus pe net. Prima reacția a fost
că vom fi dați în judecată, pentru că am încălcat drep
tul de autor, nu am cerut permisiunea autorilor. În
schimb, am primit mesaje de mulțumire, pentru că
autorii sau bucurat că articolele lor din trecut nu au
rămas undeva, întrun depozit“, a menționat fostul
director al Institutului de Memorie Culturală. SDC

În România există deja o serie de inițiative în domeniul digitizării
resurselor culturale, atât la nivelul bibliotecilor, cât și al muzeelor
din sistemul național, potrivit Culturalia.ro. Dintre aceste inițiative
se remarcă o serie de proiecte derulate de:
l Ministerul Culturii și Cultelor (MCC) prin cIMeC (proiectul
APOGRAF – Biblioteca Digitală Națională a Manuscriselor și
Cărților Vechi, peste 50.000 de pagini din colecția Filialei Batthya
neum a Bibliotecii Naționale a României);
l Ministerul Culturii și Cultelor, prin cIMeC – patrimoniul cul
tural național mobil;
l Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“ din București (apro
ximativ 20.000 de pagini – cărți rare, manuscrise, publicații seriale,
monografii curente);
l Biblioteca Academiei Române ( peste 36.000 de facsimile di
gitale din Manuscrisele Eminescu, în colaborare cu Ministerul Cul
turii și Cultelor și cIMeC, precum și Arhiva Traian Vuia);
l Biblioteca Metropolitană din București (peste 5.500 de pagini
de bibliografie școlară, disponibile în cadrul Bibliotecii Virtuale Me
tropolitane);
l Biblioteca Județeană „Panait Istrati“ din Brăila (Biblioteca Di
gitală Școlară cu peste 30.000 de pagini de literatură română, con
form programei școlare);
l Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi“ din Iași (peste 2.594
de pagini și 950 de imagini);
l Biblioteca Județeană Brașov realizează împreună cu Fundația
„Casa Mureșenilor“ digitizarea publicației „Gazeta de Transilvania“;
l Digitizarea patrimoniului mobil din cadrul colecțiilor mu
zeelor aflate în subordinea MCC. SDC

w Platforma informatică culturalia.ro,
pe care va funcţiona Biblioteca Digitală
a României, va conţine resurse culturale
(texte, imagini, audiograme, videograme, 3D)
cu fișe descriptive (metadate).
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Mănâncă, roagă-te,
iubește și nu ﬁ turist în Bali
Să vorbim despre durian. Toată lumea îl caută, toată lumea vorbește
despre el, toată lumea vrea să îl încerce. Deși îl găsești în toate formele
posibile – de la fruct crud, înghețată, shake, smoothie, prăjitură sau
bomboane –, eu mai bine m-aș da de trei ori peste cap și aș ține post
negru o săptămână întreagă decât să mai trec prin chinurile infernurilor
în încercarea de a ingera o masă amorfă de o incertă culoare gălbuie,
a cărei textură îmi aduce clar aminte de un pui de găină mort de două
săptămâni, lăsat în soare pe o tablă ruginită. Mulțumesc de înțelegere.
DESIRÉE HALASEH

În Bali găsești durian cam din
cinci în cinci metri. În prima seară
după ce am ajuns în Ubud – sufle
tul cultural al insulei Bali din In
donezia – a trebui să încerc. Să
mănânc ceva nou, exotic și, po
tențial, de neuitat. De neuitat a
fost sigur. Dar nu în sensul bun,
căci vă asigur că a doua oară nu se
va mai întâmpla.
Cum se află durianul pe lista
de must douri a tuturor blogeri
lor de călătorie și a experților din
turism, la fel se află și Ubud Mon
key Forest. În această pădure te
poți întrece cu maimuțele macac
cu coadă lungă, în goana turistu
lui după selfieuri exotice.
Bali e pe lista celor care ajung
pentru prima dată în Asia. Regu
lile prestabilite sunt clare, se cer
standarde europene de salubri
tate: dar să nu fie mizerie a deve
nit un fel de mantră protectoare a
turiștilor puțin ieșiți din matca
previzibilelor excursii montane

pe timp de iarnă și a celor mai în
sorite din sezonul estival.
Iată că Asia a reușit totuși să
schimbe mentalități perimate în
ultimii ani, iar românii au înțeles
că este preferabil în chip net să
petreci un revelion la plajă, pu
nând în balanță cu încă o petre
cere alături de colegii de muncă
la gura sobei din vreo pensiune
cu prețuri umflate aflată teoretic
în inima Bucovinei. Dar partea de
preferință pentru plajă nu e strict
a lor, de opțiune a aflat cam ju
mătate de mapamond, astfel în
cât perioada decembrieianuarie
a fiecărui an e plină ochi de mii
de alți turiști, și ei loviți de vije
liile siberiene ale Europei pe timp
de iarnă.
DACĂ NU ACUM,
ATUNCI CÂND?
Bali se află la 8 grade sud de linia
ecuatorială, asta traducânduse
întro climă tropicală pe tot par
cursul anului și două sezoane
mari și late: cel uscat, din aprilie

până în septembrie, și cel ploios,
care se întinde din octombrie și
până în martie.
La un scurt calcul, luând în
considerare sezonul turistic de
vârf, dând la o parte și lunile plo
ioase, poți avea oricând câștig de
cauză în privința vremii pentru
vreo paisprezece zile (presupu
nând că acesta este concediul
mediu pe care țil poți petrece de
parte de casă întrun an) în pe
rioada aprilieseptembrie. E mult
mai puțină umezeală în aer, oase
și dulapuri, prețurile pentru o mi
crovilă cu piscină scad la jumă
tate, poți săți achiziționezi un
sarong, o băutură probiotică și un
prânz organic fără să te simți vi
novat că ai depășit bugetul zilnic
de 20 de dolari (insula Bali, dar
mai ales Ubud, e vestită pentru
propaganda unui mod de viață
ultra eco, bio, spunei cum vrei, e
un paradis al suplimentelor natu
rale, masajelor de relaxare și work
shopurilor de nutriție, mindfull
ness și orice te poate ține ocupat
cam 20/ 24 de ore zilnic, doar
doar vei da de Nirvana Tinereții
fără Bătrânețe și vizei fără de
sfârșit, amin!).
BALINEZII SE TREZESC ODATĂ
CU RĂSĂRITUL SOARELUI.
TURIȘTII ODATĂ CU APUSUL.

Mica vilă tradiţională în care am locuit 10 zile

Culcăte devreme, trezeștete și
mai devreme. Am învățat asta în
trun camping din Ceahlău, când,
după instalarea cortului, aranja
rea bagajelor și înfulecarea tarti
nelor recompensă pentru 7 ore de
trekking, pe la un opt jumate seara,
în loc sămi umplu timpul cu ecra
nul incandescent al iPhoneului,
plină de oboseală și de infinita

Mic dejun balinez

liniște a întunericului pe vârf de
munte, ei bine, da, am tras un pui
de somn sănătos de nu mam mai
trezit până când pleoapele mi sau
încălzit ușor de soare. Era cinci ju
mătate.
Asemenea, balinezii trăiesc
după un ritm circadian natural,
de mult uitat de vestici. Trezeștete
odată cu primul cântat al coco
șului și vei avea șansa de a asista
la ritualuri hinduse fascinate de
rugăciune și purificare a caselor,
drumurilor și tarabelor, cu fumi
gații și ofrande de hibiscus, cocos,
banane pitice. Străzile sunt libere,
piețele își așază primele fructe pe
tejghea, florarii se debarasează de
baloturi întregi de șiraguri natu
rale de gălbenele pentru temple și
ceremonii.
SCUTERUL, CEL MAI BUN
PRIETEN AL OMULUI
Știu, înțeleg. Ai să enumeri n mii
de motive pentru care nu vrei, nu
poți și nu se cade. Dacă ai mers
măcar o dată pe bicicletă ai toate
șansele să reușești. Nu necesită
categorie de permis special, e ief
tin și te poate duce departe. În li
mita a 50 km pe oră. Cu această
ocazie vei avea libertatea de a te

desprinde de cohortele de vizita
tori și de a explora insula așa cum
se cuvine. Bali nu duce lipsă de
plaje sălbatice, orezării terasate și
localnici prietenoși. Din când în
când, traficul e îngreunat de câte
o spectaculoasă ceremonie a spi
ritelor întoarse săși viziteze ru
dele încă în viață, Galungan, noap
tea lui Shiva (Siwa Ratri), festiva
lul zeiței cunoașterii și a artelor,
Saraswati, sau festivalul animale
lor domestice, Tumpek Kandang
(în traducere din balineză Sâm
băta Animalelor Domestice, unde
vacile, considerate sfinte de hin
dușii din întreaga lume, ocupă un
loc central).
LASĂ SUDUL PENTRU NORD
Toată lumea stă pe plajele din sud
zile, săptămâni, luni în șir. În Ku
ta, Bukit, Nusa Dua, Seminyak.
Acolo sunt restaurantele scumpe,
cazările de lux, diaspora rusească
și toate implicațiile ce decurg de
aici. Așadar, odată ce țiai procurat
susnumitul scuter, aventureazăte
în direcția opusă. Spre nord. Ce ai
spune de un diving în Parcul Na
țional Bali Barat, poate chiar în
paradisul subacvatic de sub mi
cuța insulă Menjangan? SDC
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De ce râd roboții de noi
MĂDĂLINA COCEA

Este, probabil, felul în care în
cepe orice coșmar tehnologic: cu
un robot care, în loc să facă ceea
ce îi spui, râde de stăpân cu un
râs sinistru, de vrăjitoare scă
pată de sub control. Li sa în
tâmplat la începutul lui martie
posesorilor boxei inteligente de
la Amazon.
Visez și eu ca toată lumea la un
viitor în care lucrurile din casă
vor face jumătate de treabă în
locul meu. Roboți care să aspire
(există), roboței care să spele gea
murile (și ăștia există), lumini
care să se aprindă și să se stin
gă fără să îmi obosesc degetul
(există), un fel de dispozitiv care
să îmi gătească (nu există), cen
trale termice care să îmi învețe
obiceiurile (există), ușă care se
deschide când mă recunoaște
(există), parteneri de conversație
inteligenți care să se ocupe de
chestiile administrative neplă
cute cum ar fi să comande taxiuri
sau să schimbe canalul la televi
zor. Aceștia chiar există de mult
timp, dar vânzarea asistenților
inteligenți a luat avânt undeva la
mijlocul anului trecut.

DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ

În prezent, pentru rolul de
majordom computerizat al casei
se luptă trei competitori princi
pali: Alexa, un dispozitiv inteli
gent lansat de Amazon încă din
2014, Google Home lansat în 2017
și Homepod de la Apple lansat în
luna februarie a acestui an. În
mare, toate trei știu să facă aproxi
mativ aceleași lucruri: să îți spună
cum e vremea, să citească știrile, să
sune diverse persoane, să redea
muzică, să îți cânte la mulți ani, să
rezolve probleme de matematică, să
te trezească, să controleze luminile,

temperatura sau alte dispozitive
inteligente din casă.
Cea mai bătrână e Alexa și tot
Alexa este cea care a început să
facă primele pozne. O fetiță a
reușit să cumpere, prin comandă
vocală, o căsuță de păpuși și apro
ximativ 2 kilograme de bomboa
ne. Un papagal care își imita stă
pânii și tot striga „Alexa“ a comandat
un set de cutii de cadou. Dacă la
televizor sau la radio se aude o
știre despre Alexa, atunci dispozi
tivul se pornește automat și în
cepe să asculte comenzi.

Dar de la începutul lunii lui
martie poveștile despre Alexa au
devenit mai înfricoșătoare. Nume
roși posesori au povestit că dispo
zitivul a început să râdă din senin,
cu un sunet desprins din filmele
de groază: „probabil că voi fi omo
rât în seara asta“, „nu mia mai
răspuns la comenzi și sa pus pe
râs“, „măcar mă bucur că nu îmi
este bântuită casa“.
Refuzul de a asculta comenzi
și râsul răutăcios seamănă foarte
mult cu unul dintre cele mai celebre
filme despre inteligența artificială,

Odiseea spațială 2001. Compute
rul inteligent, pe nume HAL, a în
ceput să nu își asculte stăpânul
printrun mult mai politicos „Din
păcate, nu cred că pot face asta,
Dave“. După care a încercat să
omoare echipajul navei.
În cazul Alexei este însă o
explicație mult mai simplă: dacă
ceva ce se vorbește în jur sau la te
levizor seamănă fonetic cu fraza
„Alexa, râzi“, atunci începe să râdă
fără să mai zică nimic. Soluția
Amazon a fost să o reprogrameze
să înceapă să râdă doar după ce
aude o comandă mai complexă.
Pericolul asistenților inteli
genți ar putea fi, de fapt, în cu totul
altă parte. Cu cât mai multe obiecte
smart avem în jurul nostru, cu atât
mai grave vor fi consecințele atunci
când cineva ar putea sparge măsu
rile de securitate și prelua controlul
asupra casei noastre. Atunci cineva
va râde cu un hahaha zgomotos și
nu va fi Alexa. SDC

Există speranță pentru Anul Centenar!
Se apropie marea sărbătoare
creștină a Paștelui, iar auto
ritățile nau reușit să producă
nici măcar un eveniment cu mici,
bere și ansambluri folclorice cu
prilejul Centenarului statului
român. Șeful Departamentului
Identitate Națională (sic!), fostul
fotbalist Paul Cotîrleț, a fost eli
berat din funcție de ministrul
Culturii George Ivașcu, pe motiv
de incompetență. Lucru care se
vedea din avion, dar luni bune
na părut să conteze nici negru
sub unghie.
Cine își imagina că un Guvern
PSD nu se va folosi nici măcar
propagandistic de Anul Cente
nar? Vasilicile, vioricile, tudoreii,
liviulicii, nicolaii, tudoșii și toți io
nicii și maricicile care compun ac
tuala alianță de guvernare dau de
gard o bună oportunitate de im
agine. Vine Paștele și nici măcar

GEORGE ONOFREI
DOI-ZECE, PROBĂ!
sultănița manifestărilor populare
cu boxe, doamna Firea, na mișcat
un deget. La Iași, de 24 ianuarie,
manifestările oficiale au avut la
nivelul de reprezentare a auto
rităților un damf de cămin cultu
ral. Prioritățile țărișoarei sunt
altele!
Cu ocazia Centenarului Ma
rii Uniri, ministrul Justiției, Tu
dorel Toader, ar putea organiza
o nouă Daciada în penitenciare,
iar câștigătorilor să li se acorde
amnistie pe viață pentru orice

fapte ar mai comite, precum și
eliberarea imediată a unui cec în
valoare de 1 milion de lei, bani
alocați din fondul de rezervă al
Inspectoratului pentru Situații
de Urgență.
Departamentul Identitate Na
țională de la Ministerul Culturii
ar putea face un parteneriat cu te
leviziunea din Coreea de Nord în
vederea realizării „Cântării Ro
mâniei“ la Sala Palatului, în du
plex BucureștiPhenian.
Ministerul Dialogului Social
(chiar și așa, desființat) ar putea
organiza în direct la „Sinteza Zi
lei“ o amplă dezbatere națională
privind sectorul neguvernamen
tal, iar un juriu compus din
Mihai Gâdea, Mugur Ciuvică și
Răzvan Savaliuc, consultând și
un sondaj realizat de maestrul
Pieleanu, să decidă care ONG e
mai soroșist decât altul. Fiecărui
telespectator din public i se vor

oferi 30 de lei, cu condiția de a se
prezenta în platou și cu un câine
de talie mică.
Ministerul Fondurilor Euro
pene, cu ocazia Centenarului
Marii Uniri, va declara că Româ
nia nu mai are nevoie de nici un
euro de la UE, iar toate fondurile
destinate cofinanțării vor fi folo
site în cadrul unei campanii pe
panouri în toate orașele și satele
țării, cu mesaje împotriva statu
lui paralel. Ocazie cu care minis
terul se va și desființa, de vreme
ce oricum nu sunt șanse de a
atrage nici un ban. Un ban atras
și nefurat e oricum un ban inutil.
Personajul animat Olaf va fi in
terzis prin OUG.
Parlamentul României ar pu
tea declanșa procedura de referen
dum pentru ca statutul PSD să
devină Constituția țării, iar pre
ședintele PSD (ales pe viață la ulti
mul congres al socialdemocraților

în persoana lui Liviu Nicolae
Dragnea) să devină automat pre
ședintele țării. Partidelor parla
mentare de opoziție li se vor oferi
locuri în viitorul legislativ prin o
procedură asemănătoare cu cea
care vizează minoritățile na
ționale (minoritatea liberală –
trei locuri, minoritatea useris
tă – un loc). Pentru a accede în
Parlament alte formațiuni nou
înființate, ele vor trebui să facă
lobby (între timp legalizat) ca să se
schimbe Constituția. Adică va
trebui să se prindă pe cine tre
buie să „ungă“.
Până la finalul Anului Cente
nar, fiecare român va primi o bi
cicletă de la doamna Firea și o
cartelă pentru alimente de la
doamna Dăncilă. Cheltuiala va fi
modică, deoarece populația Ro
mâniei se va fi restrâns la nivelul
membrilor PSD, înainte de a se în
chide granițele. SDC
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Oscar 2018:
de ce a câștigat
Forma apei
Succesul ﬁlmului lui Guillermo del Toro i-a
deranjat pe unii și nu i-a prea mirat pe mulți
alții la o ediție Oscar considerată politică
și previzibilă.
Fabula sentimentală cu alură de
SF realizată de cineastul mexican
a fost preferată întrun an în care
celelalte producții vorbeau din
plin despre „problemele arzătoare
ale zilei“, scrie revista „Variety“,
care decriptează astfel celelalte
nominalizări: Darkest Hour, un
film despre leadership; Dunkirk –
„sfidarea“, Get Out – rasismul; Phan
tom Thread – „masculinitatea to
xică“, The Post – libertatea presei,
Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri – „reconcilierea“. Cu toate
acestea, Forma Apei, vorbind (spune
regizorul) despre „frica de celălalt“,

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

a știut să își enunțe mesajul cu
atât de multă gentilețe și sensibi
litate încât ia convins pe cei peste
7.000 de membri votanți ai Aca
demiei să îl transforme în marele
câștigător.
Cum se face, se întreabă mulți,
că întreaga competiție, rezumată
la un soi de duel dintre Forma
apei și Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri, a fost câștigată
de o fabulă considerată de multă
lume drept „inofensivă și, în cele
din urmă, destul de convențio
nală“. Trăgând linie, revista „Pre
miere“ încearcă să explice.

1. 3 Billboards se afla în pole
position pentru marele premiu, dar
era prea polemic pentru a întruni
majoritatea sufragiilor. Unii comen
tatori au acuzat faptul că „polițistul
rasist care are dreptul la ispășire“
jucat de Sam Rockwell banalizează
sau scuză violențele (reale sau pre
supuse ale) polițiștilor reali. Prin
urmare, Rockwell a primit un
Oscar, dar filmul a fost dat deoparte
în fața unei povești care să întru
nească un consens. „Un film bun nu
este neapărat un film de Oscar“,
conchide „Premiere“.
2. Pe de altă parte, când un film
ia Oscarul, avem tendința de a citi
acest triumf ca pe o victorie pen
tru o anume cauză socială sau po
litică. Dacă Lady Bird ar fi câștigat,
asta ar fi însemnat, simbolic, o vic
torie a unui film regizat de o fe
meie în siajul mișcărilor #MeToo
sau #TimesUp. Dacă ar fi câștigat
Get Out, sar fi ajuns la concluzia
că ar fi fost un rezultat al campa
niei #OscarsSoWhite. Forma apei,
pe de altă parte, reprezintă un tri
umf al „intersecționalității“ – o
teorie în vogă ce invită la studie
rea discriminărilor (sexism, ras
ism, homofobie etc.) la un loc, nu
separat. Astfel, filmul lui Guil
lermo del Toro, prezentând o re
lectură a Americii triumfătoare
din punctul de vedere al mino
rităților oprimate sub forma unei
fabule fantastice, face din el „fil
mul politic cel mai pertinent al
momentului“.
3. Atunci când nu sunt ocupați
cu diverse cauze politice, votanții
Academiei se dau în vânt după
filme care își susțin sus și tare

iubirea pentru cea dea șaptea
artă. Iar Forma apei este și el o
declarație de dragoste la adresa
Vârstei de Aur a Hollywoodului.
4. Nu în cele din urmă, Oscarul
pentru Forma apei este încununa
rea ascensiunii din ultimele luni
a unui regizor tot mai stimat. Par
ticiparea lui del Toro, anul trecut,
la realizarea documentarului Five
Came Back, vorbind cu pasiune
despre Frank Capra, discursul de la
Cannes, un Leu de Aur la Veneția în
septembrie – pentru „Premiere“

toate acestea sunt indicii că cineas
tul mexican este din ce în ce mai
prizat. „Adăugați la toate acestea o
campanie promoțională desfășurată
intens de un regizor care a crescut
numărul de interviuri, dar și de dez
bateri (mulți votanți au recunoscut
că au fost captivați nu numai de film,
ci și de afirmațiile empatice și sensi
bile ale autorului lui), și veți obține
un cineast care ieri era popular, dar
cam «academic», și care sa transfor
mat, dintro dată în mare autor con
temporan“, scrie „Premiere“. SDC

Urmează Pantera neagră?
Regizorul Christopher Nolan – care anul acesta a ratat premiul pentru
Dunkirk – este convins că filmul Black Panther va fi nominalizat la Oscarul
pentru cel mai bun film în 2019. Din partea lor, studiourile Disney anunță
că vor susține candidatura Panterei negre la această categorie, cum vor
face, de asemenea, cu viitorul Mary Poppins Returns, care o are pe Emily
Blunt în rolul principal. În 1964, primul Mary Poppins a făcut senzație, cu
13 nominalizări, dar a pierdut premiul pentru cel mai bun film în favoarea
lui My Fair Lady. Dacă Black Panther va concura la categoria Cel
mai bun film la premiile Oscar, el va fi pri
mul film cu supereroi ce va avea această
onoare. În 2009, multă lume a fost dezamă
gită de faptul că The Dark Knight al lui
Christopher Nolan nu a fost nominalizat,
ceea ce, parese, a convins Academia Ameri
cană de Film să își revizuiască regulile și să
accepte, din anul următor, să fie selec
ționate zece filme pentru marele premiu,
în loc de cinci, ca până atunci. Cum Black
Panther a strâns până acum 910
milioane de dolari din încasări și,
mai ales, a declanșat o întreagă
fierbere socialpolitic și culturală,
este foarte probabil, ca în actuala
atmosferă, să facă o figură foarte fru
moasă anul viitor la premiile Oscar. SDC
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25 de ani de când
Beavis și Butt-Head
au fost eliberați
în lume
De 8 martie, în 1993, postul MTV a sărbătorit
Ziua Femeii dând drumul în lume primului
episod dintr-o serie ce avea să facă istorie:
Beavis and Butt-Head.
Evenimentul a fost considerat atât
de riscant la vremea respectivă
încât MTV a însoțit lansarea cu un
avertisment: „Beavis and ButtHead
nu sunt reali. Sunt personaje
animate inventate de un tip din
Texas pe care îl știm vag. Sunt
proști, lipsiți de bunsimț, urâți,

misogini și autodistructivi, dar,
dintrun motiv obscur, ne fac să
râdem. Unele dintre faptele lor
ar face ca un om normal să fie
rănit, arestat și poate chiar de
portat.
Cu alte cuvinte, nu încercați
așa ceva acasă!“. Sau, altfel spus, a

fost povestea a doi adolescenți idi
oți și scandalagii care nu fac alt
ceva decât să stea pe canapea, să
mănânce nachos privind la TV,
obsedați de sâni și dânduși cu

PE SCURT
n Familia lui Jean d’Ormesson a
creat un premiu literar în onoa
rea acestuia, premiu ce va fi oferit
pe 6 iunie de un colectiv de cinci
membri ai Academiei Franceze,
prezidat de văduva scriitorului,
Françoise d’Ormesson.
n La muzeul național din Tehe
ran se va deschide o expoziție ine
dită care prezintă publicului
iranian 50 de capodopere împru
mutate din Franța, de la Luvru,
printre care un sfinx egiptean de
acum 2.400 de ani, un bust al împă
ratului Marcus Aurelius și un
desen de Rembrandt. Ideea, așa
cum explică unul dintre organiza
torii expoziției, a fost „să aducem
cumva Luvrul la iranieni și de
aceea am încercat să facem o selec
ție reprezentativă pentru muzeu“.
n Debra Tate, sora actriței Sha
ron Tate (fosta soție a lui Roman
Polanski, ucisă de membrii clanu
lui Manson, foto jos) vrea ca Sha
ron să fie interpretată de Kate
Bosworth în filmul biografic Tate.
Debra Tate a criticat filmul

Sharon, care prezintă asasinarea
actriței (și în care Sharon Tate este
jucată de către Hillary Duff), dar și
noul proiect al lui Quentin Taran
tino, cu un subiect similar. „Tate nu
vorbește despre moartea lui Sha
ron, ci spune povestea ei în afara
crimelor“, explică Debra Tate.
n În sfârșit vor începe filmările la
un alt film din seria Terminator,
al șaselea. Lucrul la acest episod
începe pe 6 iunie sub regizorul
Tim Miller, ales de noul producă
tor al francizei, creatorul original

al personajului, James Cameron,
și cu Arnold Schwarzenegger în
rolul principal (foto sus). Se speră
că laolaltă vor reuși să resusciteze
această serie, aflată în derivă to
tală de câteva episoade încoace.
Astfel, noul Terminator „va fi o
continuare directă a episoadelor
1 și 2. O să facem ca și cum cele
lalte filme au fost un vis urât“, a
asigurat James Cameron.
n Deși în 2011 a promis că va ter
mina următorul roman din saga
Urzeala tronurilor, Winds of Win
ter, în trei ani, George R.R. Martin
nu sa ținut încă de promisiune.
Întro postare recentă, autorul dă
de înțeles că volumul nu va apă
rea anul acesta. Între timp, Mar
tin lucrează la enciclopedia
tărâmului său fictiv numită Fire
and Blood și al cărei prim volum
va apărea înainte de Winds of
Winter. SDC

părerea despre orice, în special
despre clipuri de heavy metal. Din
punct de vedere strict muzical, pă
rerile celor doi au fost exact pe
gustul publicului, favorizând tru
pele rock de dinainte de era grunge
(Black Sabbath, Metallica, AC/DC,
Megadeth, Anthrax etc.) și amen
dând foarte dur vedete ale zilei
precum Bon Jovi.
Cum era de așteptat, difuza
rea serialului conceput de Mike
Judge, între 1993 și 1997, la un
post muzical pe atunci extrem de
popular, în perioada unui mandat
al lui Bill Clinton din care mai
ținem minte doar rochița pătată a
Monicăi Lewinsky, a rezonat din
plin cu momentul și a devenit un
adevărat fenomen. Un sfert de secol
mai târziu, este imposibil să nu vezi
influența celor doi protagoniști
asupra unor seriale populare de
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animație și/ sau comedie, de la
Jackass la South Park.
Cu toate acestea, crede „The
Independent“, Beavis și ButtHead
ar provoca un scandal imens dacă
ar avea astăzi premiera, întratât
peripețiile lor nouzeciste ar ofen
sa trăirile și impresiile tinerilor de
astăzi care se consideră „woke“
(adică, vezi dumneata, ei înțeleg
perfect problemele lumii). Seria
lul ar fi acuzat astăzi că este „prea
alb“, „prea masculin“, „prea homo
fob“ și cine știe ce alte sensibilități
ar mai fi lezate.
Din partea lor, opinează „The
Independent“, cele două perso
naje nar rămâne datoare și ar fi
de părere că acest public „mile
nial“ de astăzi este format din
„bungholes“, „dillweeds“ și „butt
munches“. Ceea ce ar fi și normal,
nu? SDC
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N-ai fost niciodată aici/ You Were Never Really Here,
de Lynne Ramsay

Premiat anul trecut la
Cannes cu Premiul
pentru scenariu (exaequo cu The Killing
of a Sacred Deer, de
Yorgos Lanthimos),
precum și cu Premiul
de interpretare masculină (Joaquin
Phoenix), You Were
Never Really Here a
avut prima proiecție
din România în cadrul
Festivalului Les Films
de Cannes à Bucharest din octombrie
2017, în prezența regizoarei Lynne Ramsay.
De la debutul acesteia din 1999 cu
Ratcatcher, prezentat în secțiu
nea Un Certain Regard de la Can
nes, aceasta sa impus ca una
dintre vocile distincte din cine
maul scoțian. În 2002, Morven
Callar, povestea unei tinere care
taie în bucăți cadavrul iubitului
sinucis și pretinde că e autoarea
romanului scris de el, lua două
premii în secțiunea Semaine de la
Critique, tot la Cannes. În 2011
Ramsay ajungea în Competiție cu
We Need to Talk about Kevin, o

IULIA BLAGA
FILM
poveste lugubră despre relația
dintre o mamă care nu șia asu
mat maternitatea și un adolescent
neiubit care ajunge săși ucidă co
legii de liceu. Filmul adapta ro
manul lui Lionel Shriver. Șase ani
mai târziu, Ramsay (48 de ani) a
revenit în cursa pentru la Palme
d’or cu o nouă adaptare, de astă
dată după nuvela omonimă lui Jo
nathan Ames.
You Were Never Really Here
are în centru un ucigaș plătit care
salvează o fetiță răpită și transfor
mată în prostituată. Un fel de
Léon, dar mai întunecat, mai vis
ceral și cu recurenta temă a copii
lor abuzați integrată nu doar în
biografia fetiței, ci și în cea a erou
lui. Cu masa musculară umflată
de efort, Joaquin Phoenix joacă
un personaj greoi și compact, a
cărui traumă provocată în copilă
rie de un tată violent îi bântuie
viața împărțită între a ucide cu
sânge rece și a petrece timp ală
turi de mama bătrână pe care o
îngrijește cu delicatețe. Joaquin
Phoenix, despre care „Variety“ a
spus că nu joacă la fel doi oameni
răniți („never plays wounded the
same twice“), era interpretul ideal
pentru un astfel de personaj inca
pabil să exteriorizeze o rană atât
de profundă și în care petele de
umbră se amestecă cu puritatea.

Opt a treia
E ziua femeii și ne scoatem, umili,
pălăriile în fața celor care neau
dat viață, ne hrănesc, ne spală,
apretează și calcă uneori pe nervi.
Dar cine șiar dori o jumătate fără
personalitate, care să nu fie dră
coasă și să nu ne scoată peri albi?
Cu părul lung, scurt, drept sau
creț de zici că sunt spirele unui
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transformator de medie tensiune,
fiecare are în privire o poveste
nespusă, pe care o poți sau nu o
poți citi, fiindcă nu ține de alfabe
tizarea școlară, ci de voința autoa
rei. Unele povești sunt despre
mări limpezi și adânci, altele sunt
despre păduri proaspăt înverzite,
despre mistere învăluite în noap
te, iar restul au ochi căprui. Cu
gene, oh, ce gene! Arcuite și rime
late, de zici că ar putea stârni o
furtună în celălalt capăt al lumii
doar printro clipită.
Sprâncenele? Păi e tot ce ai
nevoie să vezi, ca să îți dai seama

Surprinzător, filmul na fost scris
pentru Phoenix, acesta fiindui
recomandat regizoarei de direc
torul de imagine Darius Khondji,
care lucrase cu el la Irrational
Man de Woody Allen.
Interpretarea lui Phoenix e
cel mai bun lucru în acest film,
care pare să nuși găsească scopul
și drumul până la sfârșit. După
premiera de la Cannes, filmul a
suferit mai multe modificări la ni
velul montajului, care, împreună
cu muzica lui Johnny Greenwood
(Radiohead), a încercat să dea mai
mult ritm și să salveze o poveste
care se scufunda cu fiecare pas.
În ciuda măiestriei tehnice și a
interpretării lui Joaquin Phoenix,
filmul îl ține pe spectator la

dacă ai călcat sau nu pe bec. Cu cât
sunt mai coborâte înspre năsuc, cu
atât se cheamă că stă mai încrun
tată și asta nu se rezolvă încercând
să le ridici tu cu degetul arătător,
ci cu iartămăuri, teiubescuri, nu
maifacuri și cât mai multe sandale.
A ta e minionă? Foarte bine,
nici ardeiul iute nu este mare.
Alinto, spunei că este comoara
ta care încape, la propriu, întrun
sertar de bucătărie. Dar nu în
cerca să te convingi de asta, fiind
că vei descoperi că țignalul nu
este direct proporțional cu gaba
ritul, ci dimpotrivă.
A ta e plinuță? Hai, că nici tu
nu ești vreun Banderas, tras prin
inel și cu pătrățele până sub gât.
Recunoaște, vă place să păpați
seara, la televizor, în boluri mari,

distanță, nul lasă să empatizeze
cu personajele.
Atelierul/ L’atelier, de Laurent
Cantet, continuă paradigma Entre
les murs (actori neprofesioniști,
spațiul școlii, problematică socială
și politică), dar folosește pretextul
unui atelier de scriere creativă
ținut întro vară de o scriitoare în
orașul La Ciotat, din sudul Franței.
Fără a fi la înălțimea lui Entre les
murs (Palme d’or în 2008), filmul
face din dialog un motor al ac
țiunii, iar interpretările precise
ale actriței Marina Foïs și ale unui
grup de adolescenți neprofesio
niști țin povestea la un loc. Abilă în
a stimula creativitatea elevilor,
scriitoarei i se aprinde beculețul
de avarie când unul dintre băieți

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
ca să nu faci drumuri multe până
la frigider și să pierzi acțiunea fil
mului. Descurcăte!
A ta e înaltă? Stai așa, că aici
sunt mai multe aspecte de cercetat
la suspin. Dacă e mai înaltă decât
tine, înseamnă că te iubește foarte
mult și tu trebuie să fii bucuros că,

începe să debiteze chestii ciudate.
Informânduse, descoperă că avea
o aplecare spre extrema dreaptă.
Nu vreau să mă gândesc cum ar fi
făcut Gus Van Sant un astfel de film,
pentru că, dacă o fac, no să mai îmi
placă filmul lui Cantet. Mă limitez la
a spune că orice astfel de film des
pre adolescenți este util, pentru că
poate pune în lumină o vârstă difi
cilă și atât greu de înțeles & mane
vrat de către adulți. SDC
N-ai fost niciodată aici/ You Were
Never Really Here – de Lynne Ramsay, cu Joaquin Phoenix, Ekaterina
Samsonov, Alessandro Nivola
Atelierul/ L’atelier – de Laurent
Cantet, cu Marina Foïs, Mathieu
Lucci, Patrick Albenque

deși avea opțiuni, a ales să își lege
destinul de o piticanie. Însă dacă tu
ai un metru optzeci și ea tot se uită
în jos la tine, iartămă că îți spun,
dar teai însurat cu macaraua. Asta
nu înseamnă că nu trebuie să fii un
bărbat atent și iubitor sau că tre
buie săi aduci zilnic aminte că are
doi metri zero patru. Credemă,
știe. În schimb, îți recomand să vezi
partea plină a paharului și să îi
spui că are degete de pianist și că îți
plac la nebunie unghiile ei de trei
zeci de centimetri.
Și, oricât de tare sar întâmpla
să vă certați, nu folosi apelativul
„gloabă“, fiindcă doare. Opt martie
este și ziua ei, deci o poți dezmier
da cu diminutive dulci, cum ar fi
globuța, globina sau globulina
mea. SDC

